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تقديم األخ الفاضل مصطفى  صونغور
املسامة  برسائله  العامل  أنحاء  يف  دعوته  انترشت  الذي  النُّوريس  سعيد  الزمان  بديع  مَن 
الذين  النور»  وبجامعته  «طالب  رسالة،  وثالثني  مائة  من  أكثر  والبالغة  النور»  بـ«رسائل 
يتدارسون هذه الرسائل وينرشوهنا يف آفاق األرض فتُقرأ يف  تركيا، يف مدهنا كلها بل يف أقضيتها 
وقراها، كام تُقرأ يف أنحاء شتى من  العامل اإلسالمي واإلنساين. فأحيا -يف هذا العرص- روح 
حيث  العامل،  سعة  واسع  ميدان  يف  إيامنية  علمية  دروس  من  التزود  خالل  من  العلم  طلب 
وتناوهلا  العربية،  اللغة  إىل  ترمجتها  عىل  عالوة  العامل  لغات  خمتلف  إىل  الرسائل  هذه  تُرمجت 
الناس بلهفة بالغة حتى وصلت إىل مناطق قصيّة من  آسيا الوسطى وروسيا، فأصبحت وسيلة 
إلخراج ما ال يعد وال حيىص من الناس، من الظلامت إىل النور، ومن الكفر إىل اإليامن، ومن 
الضاللة إىل اهلداية، ووهبت هلم سعادة أبدية خالدة.. وهكذا تزداد بفضل اهللا سعة دائرة هذه 

الدعوة اإليامنية يوماً بعد يوم؟
هدفه  وما  ومؤلفاته،  آثاره  وما  دعوته،  وما  حياته،  كانت  وكيف  النُّوريس،  هذا  ن  فمَ
األسئلة  هذه  عن  جتيب  باألحداث،  احلافلة  حياته  حول  املؤلفة  الكتب  إن  ومقصده..؟ 
الذين  طالبه  ه  أعدّ الذي  النُّوريس»  سعيد  الزمان  بديع  حياة  «تاريخ  كتاب  وإن  مجيعها. 
ه بعد تصحيحه وتشذيبه، منترش يف أوساط  كانوا يف صحبته ويعاونونه يف أموره، والذي أقرّ
 «الناس ومتداول بني أيدهيم، وقد أضاف إليه املؤلف نفسه أجزاءً من رسالة «اآلية الكرب
ورسالة «املناجاة» وأجزاء من رسائل أخر كثرية وأوضح يف مكاتيبه أن هذا الكتاب بقيمة 
قسام  أن  كام  العربية  اللغة  إىل  الرتمجة  طور  يف  اآلن  وهو  النور،  رسائل  من  جمموعة  عرشين 

كبريا منه ترجم إىل اللغة اإلنكليزية.
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  ٦                                                                                                            سيرة ذاتية
واآلن يقدم املرتجم املحرتم إحسان قاسم الصاحلي هذه «السرية الذاتية» بأسلوب متميز 
وبمنهج أصيل حقا، وذلك لقيامه بجمع املتون األصلية من كالم األستاذ نفسه واملستخلصة 
الذاتية»  هذه «السرية  حترز  وهبذا  األستاذ».  حياة  ومن «تاريخ  كلها  النور  رسائل  كليات  من 

أمهية بالغة وتضفي رونقاً جديداً وجماالً آخر إىل بحث تاريخ حياة األستاذ.
مالزمة  بنعمة  تعاىل-  اهللا  من  -برمحة  حظي  قد  العاجز  تعاىل  اهللا  إىل  الفقري  هذا  إن 
حياته  من  األخرية  العرش  السنني  من  ألكثر  اآلخرين-  إخوته  -مع  النوريس  األستاذ 
املرتجم  لرغبة  وتحقيقاً  باجلميل  عرفاناً  أحاول  وبلساهنم  اإلخوة  أولئك  فباسم  املباركة. 
النور  رسائل  إن  حيث  شديد  باختصار  املسائل  بعض  أتناول  أن  قاسم،  إحسان  املحرتم 

ذكرهتا. قد 
ر أننا لكي نستطيع أن نوىف حقّ التعبري عن أمهية رسائل النور ونقدرها  وال بد أن نذكّ

: حق قدرها، ينبغي التفكري يف فرتة تأليفها وكتابتها ونرشها أوالً
بدأ تأليف رسائل النور بعد نفي األستاذ النُوريس من مدينة «وان» يف  رشقي األناضول، 
إىل  «بارال» يف غريب األناضول وذلك عقب حركة  «الشيخ سعيد بريان». هذه الفرتة هي بداية 

تنفيذ إجراءات شديدة الستبداد مطلق، دام ربع قرن من الزمان.
ورفعها  اإلسالمية  الشعائر  إزالة  تستهدف  كانت  الرسية  اإلحلادية  املنظامت  إن  نعم، 
الواحدة تلو األخر وطمس روح اإلسالم يف  األمة الرتكية التي رفعت راية اإلسالم طوال 
ستة قرون بل منذ عهد  العباسيني. ولتحقيق هدفهم هذا بدأوا بتنفيذ خطة «تنشئة جيل يقوم 
هذه  خطتهم  بتنفيذ  بدأوا  وفعالً  القلوب».  من  ونـزعه  القرآن  بإزالة  سنة  ثالثني  بعد  بنفسه 

ونجحوا يف قطع روابط هذه  األمة باإلسالم وسعوا هلا بشتى الوسائل.
فالقضية إذن ليست قضية جزئية موضعية، بل هي قضية كلية عامة شاملة تتعلق بإيامن 
حيث  األناضول  شعب  كامل،  لشعب  األبدية  باحلياة  وتتعلق  املقبل،  اجليل  أبناء  من  املاليني 
ومسخا  والقرآن،  لإلسالم  رشسا  وعداء  فظيعا  ودمارا  رهيبة  حتوالت  الفرتة  تلك  شهدت 
للتاريخ املجيد هلذه  األمة البطلة. حتى دفعت تلك املنظامت اإلحلادية اجليل الناشئ -وال سيام 
وذلك  اهللا،  كلمة  إعالء  سبيل  يف  باجلهاد  امليلء  أجدادهم  مايض  نسيان  إىل  املدارس-  طالب 
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نظام  إلقرار  مالئماً  جواً  هيأوا  حتى  باإلسالم،  صلتهم  يقطعوا  لكي  الظاهر  يف  براق  بكالم 
إحلادي سافر.

دعوة  دراسة   لد العني  نصب  الرهيبة  القاسية  احلالكة  األيام  تلك  وضع  إذن  فينبغي 
األستاذ النُوريس وخدمته للقرآن واإليامن. ولعل بعض اإلشارات الغيبية املتعلقة بالعنايات 
لشخص  ليست  مؤلفها  الزم  الذي  الرباين  والتوفيق  النور،  رسائل  دعوة  رافقت  التي  اإلهلية 

املؤلف بذاته وإنام ألمهية هذه اخلدمة القرآنية يف تلك األوقات العصيبة. 
يعلل األستاذ هذه األمهية فيقول: «من املعلوم أن دقيقة واحدة تكون ذات أمهية تقابل 
ساعة كاملة وأهنا تثمر من النتائج ما تنتجه تلك الساعة، وربام ما ينتجه يوم كامل، بل قد تكون 
بمثابة سنني. وحيدث أحياناً أن تكون ساعة واحدة هلا من األمهية وتعطي من النتائج ما لسنة 

من العمر بل العمر كله.
:  إن الذي يستشهد يف سبيل اهللا يف دقيقة واحدة يفوز بمرتبة  األولياء، وإن مرابطة  فمثالً
من  هلا  تكون  قد  الرهيبة،  األعداء  وصولة  الربد  اشتداد  عند  املسلمني  ثغر  يف  واحدة  ساعة 

األمهية ما لسنة من العبادة.
من  نابع  النور  رسائل  نالته  الذي  االهتامم  سبب  إن  إذ  النور؛  رسائل  يف  األمر  وهكذا 
والشعائر  املحمدية  الرشيعة  يف  العرص  هذا  أحدثه  الذي  اهلدم  شدة  من  نفسه..  الزمان  أمهية 
األمحدية.. ومن فتنة آخر الزمان احلالية التي استعاذت منها  األمة اإلسالمية منذ القدم.. ومن 

زاوية إنقاذ إيامن املؤمنني من صولة تلك الفتن.
نعم، لقد تزعزعت قالع اإليامن التقليدية وتصدعت أمام هجامت هذا العرص الرهيب، 
ونأ اإليمانُ عن الناس وتسرت بحجب وأستار، مما يستوجب عىل كل مؤمن أن يملك إيماناً 
. نه من املقاومة والثبات وحده جتاه هجوم الضاللة هجوماً جماعياً تحقيقياً قوياً جداً كي يمكّ

أحوج  ويف  رهبة،  وأشدها  احلاالت  أحلك  يف  الوظيفة،  هذه  تؤدي  النور  فرسائل 
. وقد أثبتت أعمق  األوقات وأحرجها، فتنجز خدماهتا اإليامنية بأسلوب يفهمه الناس جميعاً
حقائق القرآن واإليامن وأخفاها برباهني قوية، حتى أصبح كل طالبِ نورٍ وفيٍّ صادق حيمل 
للمؤمنني،  معنوية  وركيزة  أقطاب  األولياء  من  مخفيّ  قطب  كأنه  التحقيقي  اإليامن  قلبه  يف 
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  ٨                                                                                                            سيرة ذاتية

وذلك خلدماته اإليامنية يف القرية أو القصبة أو املدينة التي يقيم فيها. ورغم أهنم غري معروفني 
وغري ظاهرين وال يلتقيهم أحد فقد صار كل منهم بعقيدته املعنوية القوية كضابط شجاع يف 
اجليش يبعث مدداً معنوياً إىل قلوب  أهل اإليامن فيبث فيهم وينفخ روح احلامس والشجاعة».
: «إن رسائل النور تفسري للقرآن الكريم وهى وثيقة الصلة به، ذلك الكتاب  ويقول أيضاً

اجلليل املرتبط بالعرش األعظم، لذا ال ترسي أخطائي وتقصريايت الشخصية إىل الرسائل».
القارئ  ألنظار  تقدم  إذ  النوريس  األستاذ  كالم  من  ة  المعدّ الذاتية»  «السرية  هذه  إن 
إىل  الدعوة  يف  ومنهجه  ومرشبه  مسلكه  نفسه  الوقت  يف  تقدم  األستاذ،  حياة  سرية  الكريم 
القرآن واإليامن، كل ذلك من كالم األستاذ نفسه. ونحن هنا نذكر بعض ما يتعلق بأسلوب 
أيام  النورية  الدروس  أثناء  يف  إليه  يتطرق  كان  ما  خالل  من  أيضاً  ومنهجه  األستاذ  دعوة 
العرش  السنوات  طوال  اهللا-  -بفضل  الرسائل  بنرش  انشغالنا  فرتات  ويف  بقربه،  حضورنا 

األخرية من حياته.
أو يب  يتعلق بنا  الكثري مما سمعناه من األستاذ كنا نكتمه ألنه  هناك  فنقول: إن  ونؤكد 
خاصة، ولكن بعد مدة تبني أن تلك األمور مذكورة أيضاً يف الرسائل.. وكنت أحار من هذا 
. وحتى إنني سألت السيد «حممد  فييض» الذي الزم األستاذ يف قسطوين ثامين سنوات،  كثيراً
: «مل هيمس األستاذ  فقلت: ما رس إطالق األستاذ عليكم اسم «كاتب الرس» فأجاب مبتسماً
يف أذين شيئاً خارج ما كتبه يف الرسائل». بمعنى أن هذه الرسائل عبّرت عن كل يشء فليس 

لدينا يشء خارجها.
يالن وزبري- يف بيت  :  كنا ذات يوم يف  «بارال» مع األستاذ -أنا وجَ أورد لذلك مثاالً
». فدخلنا غرفته وهو منهمك  يالن إليّ مدير الناحية السابق. فقال يل األستاذ: «تعال أنت وجَ
قرأتم  «هل  نا:  فسألَ كان.  أمر  أيّ  ين  منتظرَ ووقفنا  النقشبند،  للشاه  القدسية  األوراد  بقراءة 
الذي  السائح  ذلك  مَن  «أتعلمون  فقال:  قرأناها».  «نعم  فأجبنا:  الكرب»؟»  «اآلية  رسالة 
آفاق  يف  ساح  الذي  النشط  الروح  ذلك  ومن  الكائنات،  طبقات  يف  وفتش  العصور  يف  جال 
قال:  ثم  العامل».  آفاق  يف  جال  الذي  السائح  ذلك  أنتم  «نعم،  أنفسنا-  -يف  قلنا  العامل؟». 

«انرصفوا». فخرجنا.
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الفقرة  يوماً  قرأت  عندما  ولكن  األستاذ،  من  لطيفة   كذكر اخلاطرة  هذه  أذكر  كنت 
مثل  كثرية  نامذج  هناك  أن  يل  تبيّن  الزهراء»  «احلجة  لرسالة  الثاين  املقام  بداية  يف  هي  التي 
الرسائل،  يف  موجودة  نوردها  التي  واخلواطر  الذكريات  معظم  أن  بمعنى  النموذج.  هذا 

والفقرة هي:
إن سائح الدنيا يف رسالة «اآلية الكرب» الذي سأل مجيع الكائنات وأنواع املوجودات 
فه بثالث وثالثني طريقاً وبرباهني  يف أثناء بحثه عن خالقه، ووجدانه له، ومعرفته إياه، فعرّ
يف  وخياله  وقلبه  بعقله  ساح  قد  نفسه  السائح  فإن  اليقني،  وعني  اليقني  علم  بدرجة  قاطعة 
زال  ما  بل  نصب،  أو  تعب  يصيبه  أن  دون  والساموات،  واألرض  العصور  طبقات  أجواء 
يسيح ليشفى غليله حتى ساح يف أرجاء الدنيا الواسعة كلها فبحث يف مجيع نواحيها -كمن 
كاشفاً  الفلسفة  حكمة  إىل  وتارة  القرآن  حكمة  إىل  أحياناً  بعقله  مستنداً  مدينة-،  يف  يسيح 
بمنظار اخليال أقىص الطبقات إىل أن رأ احلقائق كام هي يف الواقع، فأخرب عن قسم منها يف 

.«تلك الرسالة «اآلية الكرب
وسأذكر خاطرة أو خاطرتني جديرتني بالذكر:

يف  األستاذ  وكان   ،١٩٥٤ سنة  بداية  يف  سجن  «صامسون»  من  توا  خرجت  قد  كنت 
تلك  يف  فأقام  بيتا  واستأجر   ١٩٣٥ سنة  أواسط  من  «إسبارطة»  إليها  أتى  حيث  « أمريداغ» 
البيت،  من  غرفة  يف  وبريام،  وجيالن  وزبري  اإلخوة  طاهري  مع  فكنا  الثالثة،  النورية  املدرسة 
فدخل علينا األستاذ يوما قبيل العشاء وقال: «خطر عىل قلبي أمر: سأعلمكم اللغة العربية، 
املثنوي  بتدريسنا  التايل  اليوم  يف  بدأ  وفعال  غد».  صباح  النوري»  العريب  بـ«املثنوي  وسنبدأ 
العريب النوري كان الدرس يدوم عىل األغلب ثالث ساعات أو أربع ساعات وأحيانا بل نادرا 
وال  ويرشح املعنى بالرتكية.  ويوضح  مخس ساعات. كان يقرأ علينا باللغة العربية  إىل  يطول 
سنا  خيفى ما للمثنوي العريب النوري من أمهية حيث يمثل منشأ رسائل النور وأصوهلا، وقد درّ

سنا كذلك «إشارات اإلعجاز يف مظان اإلجياز» العربية. األستاذ «املثنوي» مرتني. ودرّ
واحلقيقة أننا ال نستطيع أن نعرب عن مد استفادتنا من تلك الدروس ومد استمدادنا 
الغذاء الروحي واملعنوي منها. فتلك األيام كانت حقا أسعد أيام حياتنا، إذ كنا نذهب معا إىل 
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والدروس مستمرة ال تتوقف، علام بأننا نكاد ال نستوعب الدرس   «بارال» وإىل جبل «جام» 
كله يف األيام األوىل لعدم إتقاننا اللغة العربية ولكننا كنا نستفيد ونستفيض من الدرس كمن 
فهمه كله، إذ كنا نستمع إىل األستاذ وكأن عىل رؤوسنا الطري ونرتشف أقواله وكالمه ارتشاف 
الرحيق ونستسيغه استساغة الظمآن للامء العذب السلسبيل ونتنفسه تنفس اهلواء العليل بعد 
طول تعب وعناء.. وحقا إن أرواحنا وعقولنا ولطائفنا قد استمدت دروسا كثرية من األستاذ 

فنشكر اهللا تعاىل ونحمده محدا ال هناية له، وهذا من فضل ريب.
تأمل  موضع  كانت  التي  الصنوبر  شجرة  قمة  وعىل  جام  جبل  عىل  أياماً  قضينا 
يف  «أورفة»  النور  رسائل  خدم  الذي  أيضا  «حسني»  أتى  سنتني  مىض  وبعد  األستاذ. 

الدرس. يف  معنا  واشرتك 
وأذكر  األستاذ،  مع  مرت  التي  اجلميلة  األيام  تلك  ذكريات  نسيان  يمكنني  ال  نعم، 
إىل  أنقرة  يرسلنا   أخر وأحيانا  أحيانا  صحبته  يف  يبقينا  كان  األستاذ  بأن  املناسبة  هلذه 
أفيون  سجن  من  اعتبارا  وذلك  النور  رسائل  خلدمة  املدن  من  وغريها  و أورفة  وإسطنبول 
نا يف معاونة  مَ نا يف معيّته واستخدَ ذَ سنة ١٩٤٨ حتى سنة ١٩٥٠، أما بعد هذه السنة فقد أخَ
سنتني  طوال  وخدمته  األستاذ  معية  يف  قبل  من  يكن»  اهللا  األخ  «عبد  وظل  فحسب.  شؤونه 
الرتكية  النور»  رسائل  «كليات  سنا  درّ وقد  خدمته.  ويف  معه  ظلوا  آخرون  وهناك  أيضاً، 
وإرساله  -الرونيو-  االستنساخ  بآلة  النوري»  العريب  «املثنوي  بطبع  وأمر  والعربية،  منها 
م وتُقرأ يف  الزِ إىل خمتلف أنحاء العامل. فكانت الرسائل تطبع يف  أنقرة سنة ١٩٥٦، وتأيت المَ
رة  الدروس ويتابعها األستاذ من النسخة األصلية التي هي باحلروف العربية ثم يأمر بمباشَ
إشارات  «اللمعات،  فطبعت  والنرش  الطبع  بفعاليات  أيضاً  التحقتْ  إسطنبول  ثم  الطبع. 
التصديق  احلياة، الشعاعات، وسكة  اإلعجاز، املثنوي العريب النوري، عصا موسى، تاريخ 

الغيبي، مع عدد من الرسائل الصغرية».
 .وكنا نقرأ يوميا عقب صالة الفجر من تلك الرسائل وأحياناً بعد الصلوات األخر

فأسس األستاذ هبذا أصول دراسة رسائل النور وهي التي عليها اجلامعة يف الوقت احلارض.
وحماورات  «املالحق»  فنُرشت   ١٩٦٠ سنة  من  اقرتبنا  حتى  السنوات  مرت  وهكذا 
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وإسبارطة  وأغردير  شهر  وأسكي  وأمريداغ  بارال  من  لكل  زياراته  عند  جمالسه  يف  األستاذ 
وغريها. نذكر من تلك اخلواطر:

: «عندما كنت يف «وان» خصص الوايل  طاهر باشا غرفة يل يف الطابق  قال األستاذ يوماً
العلوي من مضيفه فكنت أبيت هناك وقد حفظت آنذاك ما يقرب من تسعني كتاباً يف احلقائق، 
وكنت أعيد ما حفظته يف ذاكريت ثالث ساعات يومياً فأكمله كل ثالثة أشهر. فيا إخواين إين 
حقائق  إىل  للعروج  وسيلة  أصبحتْ  حيث  املحفوظات  لتلك  تكراري  عىل  كثيراً  اهللا  أشكر 
القرآن الكريم. ثم بلغت القرآن الكريم وشاهدت أن كل آية كريمة منه حتيط بالكون إحاطة 

تامة، وبعد ذلك أغناين القرآن عن غريه».
بعض  حجب  أن  من  اخلاطرة  هذه  يؤيد  ما  الثالثني»  «اللمعة  يف  األستاذ  ذكر  وقد 
اآليات قد انكشفت أمامه لد رشحه لألسامء احلسنى: «الفرد، احلي، القيوم، احلكم، العدل، 
القدوس» حيث قال: «لقد تراءت يف أفق عقيل نكتة من النكات الدقيقة.. وجتل من جتليات 
عندما  شوال  شهر  يف  وذلك  الستة،  أنواره  أحد  أو  نوريه  أحد  أو  األعظم «احلي»  االسم  نور 
كنت يف سجن «أسكي شهر» فلم أمتكن أن أثبتها يف حينه ومل أستطع أن أقتنص ذلك الطائر 
السامي، ولكن بعدما تباعد ذلك القبس الويضء اضطررت إىل اإلشارة إليه بوضع رموز ترمز 

إىل أشعة تلك احلقيقة الكرب وذلك النور األعظم».
النور  رسائل  من «أن  النوريس  األستاذ  ذكره  ما  تأييد  األمثلة  هذه  عرض  من  وأقصد 

تفسري معنوي للقرآن الكريم ومعجزة معنوية له».
يف  غرفة  يف  األستاذ  مع  وزبري  أنا  كنت  املذكورة:  للحقائق  مثاالً   أخر خاطرة  وأورد 
بستان عىل حافة بحرية  بارال «أغردير» وذلك يف ربيع سنة ١٩٥٤ فقال األستاذ: «قبل ثالثني 
إىل  -مشريا  هنا  أجتول  كنت  اللوز،  أشجار  أزاهري  تتفتح  حيث  املوسم  هذا  ويف  تقريبا  سنة 

 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í﴿   :األشجار والبساتني- وإذا باآلية الكريمة
دُ إىل خاطري، وفتح  رِ á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ﴾   (الروم:٥٠) تَ
اهللا عليّ هذه اآلية يف ذلك اليوم فكنت أسري وأجتول وأتلوها بصوت عال حتى قرأهتا أربعني 
مرة، ويف املساء ألفت رسالة احلرش (الكلمة العارشة) مع احلافظ توفيق الشامي -أي أمليت 

عليه الرسالة وكتبها-.
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له: «كانت  قال  األستاذ  أن  للنور،  األول  الطالب  كيل،  حييى  املرحوم  خلويص  وينقل 

مائتا آية كريمة متدين عندما كنت أؤلف الكلمة العارشة».
وقال األستاذ نفسه: «إنني ال أقول هذا الكالم الذي خيص «الكلامت» تواضعا، بل بيانا 
للحقيقة وهي: أن احلقائق واملزايا املوجودة يف «الكلامت» ليست من بنات أفكاري وال تعود 
إليّ أبدا وإنام للقرآن وحده، فلقد ترشحتْ من زالل القرآن حتى إن الكلمة العارشة (رسالة 
سائر  يف  األمر  وكذا  اجلليلة  القرآنية  اآليات  مئات  من  ترشحت  قطرات  إال  هي  ما  احلرش) 

الرسائل بصورة عامة».
وأكد األستاذ يف كثري من مكاتيبه أنه ال يملك الرسائل وال يمكن له أن يمتلكها فهي 
ما  بكل  لقلت  كافة  العامل  أرجاء  صويت  بلغ  «ولو  يقول:  إذ  منها  واحدة  نورد  القرآن.  ملك 
شعاعات  هي  بل  نّي  مِ ليست  وهي  حقائق  وإهنا  رائعة  مجيلة  «الكلامت»  إن  قوة:  من  أوتيت 
ل أنا حقائق القرآن بل مل أمتكن من إظهار مجاهلا،  التمعت من حقائق القرآن الكريم. فلم أجمّ

وإنام احلقائق اجلميلة للقرآن هي التي مجلت عبارايت ورفعت من شأهنا».
أصدق  وهو: «أن  أعاله  ذكر  ما  خيص  القرآنية»،  رسالة «املعجزات  يف  إيضاح  وهناك 
دليل عىل سمو القرآن الكريم وعلوه، وأوضح برهان عىل كونه صدقا وعدال وأقو عالمة 
عىل إعجازه هو أن القرآن الكريم قد حافظ عىل التوازن يف بيانه التوحيد بجميع أقسامه مع 
مجيع مراتب تلك األقسام ومجيع لوازمه، ومل خيل باتزان أي منها.. ثم إنه قد حافظ عىل املوازنة 
اإلهلية  األسامء  تقتضيها  التي  األحكام  ومجع  كلها..  السامية  اإلهلية  احلقائق  بني  املوجودة 
احلسنى مع احلفاظ عىل التناسب والتناسق بني تلك األحكام.. ثم إنه قد مجع بموازنة كاملة 

شؤون الربوبية واأللوهية.
هذه «املحافظة واملوازنة واجلمع» خاصية ال توجد قطعا يف أي أثر كان من آثار البرش، 
وال يف نتاج أفكار أعاظم املفكرين كافة، وال توجد قط يف آثار  األولياء الصاحلني النافذين إىل 
عامل امللكوت، وال يف كتب اإلرشاقيني املوغلني يف بواطن األمور، وال يف معارف الروحانيني 
من  فحسب  غصنني  أو  بغصن  تشبث  قد  أولئك  من  قسم  كل  بل  الغيب،  عامل  إىل  املاضني 
أغصان الشجرة العظمى للحقيقة، فانشغل كليا مع ثمرة ذلك الغصن وورقه، دون أن يلتفت 
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إىل غريه من األغصان، إما جلهله به أو لعدم التفاته إليه، وكأن هناك نوعا من تقسيم األعامل 
فيام بينهم.

كنظر  كليّ  نظرٌ  تلزم  إذ  مقيدة،  حمدودة  أنظار  هبا  حتيط  ال  املطلقة  احلقيقة  إن  نعم، 
 ير ال  منه-  الدرس  ى  تَلقّ الكريم -ولو  القرآن   سو ما  فكل  هبا،  ليحيط  الكريم  القرآن 
اجلانب  بذلك  فينهمك  الكاملة  احلقيقة  من  طرفني  أو  طرفاً  إال  املحدود  اجلزئي  بعقله  تماماً 
باإلفراط  إما  تناسقها  ويزيل  احلقائق  بني  التي  باملوازنة  فيخل  فيه،  وينحرص  عليه،  ويعكف 

التفريط».  أو 
تفسريا  لكوهنا  النور  رسائل  أن  نفسه  األستاذ  كالم  ومن  الفقرة،  هذه  من  يُفهم 
مثاال  نورد  الكلية.  اجلامعة  املعجزة  اخلاصية  هذه  من  لُميعة  أخذت  قد  الكريم  للقرآن 
تفسريهم    لد قالوا  إن  املفرسين  رسالتك:  يف  أخي-  -يا  تقول  «إنك  لذلك:  فقط  واحدا 

﴿ W V﴾  أن هناك ثامنية عرش ألف عامل، وتستفرس عن حكمة ذلك العدد؟
أخي إنني اآلن ال أعلم حكمة ذلك العدد، ولكني أكتفي باآليت: إن مجل القرآن احلكيم 
ال تنحرص يف معنى واحد، بل هي يف حكم كيل يتضمن معاين لكل طبقة من طبقات البرشية، 
حكم  يف  هي  املبينة  فاملعاين  لذا  البرش.  طبقات  لعموم  خطابا  الكريم  القرآن  لكون  وذلك 
جزئيات لتلك القاعدة الكلية، فيذكر كلُّ مفرس، وكل عارف باهللا جزءاً من ذلك املعنى الكيل 
ويستند يف تفسريه هذا إما إىل كشفياته أو إىل دليله أو إىل مرشبه، فريجح معنى من املعاين. وقد 

كشفت طائفة يف هذا أيضا معنى موافقا لذلك العدد.
 ,  + ﴿ تعاىل:    قوله  بالغ  باهتامم  ويكررون  أورادهم  يف  يذكر  األولياء  فمثال 
- * / 0 1 2﴾  (الرمحن:١٩-٢٠) وهلذه اآلية الكريمة معان جزئية ابتداء من 
الدنيا  ي  بحرَ إىل  وانتهاء  اإلمكان،  دائرة  يف  العبودية  وبحر  الوجوب  دائرة  يف  الربوبية  بحر 
ي عامل الشهادة وعامل الغيب، وإىل البحار املحيطة يف الرشق والغرب، ويف  واآلخرة، وإىل بحرَ
الشامل واجلنوب، وإىل بحر الروم وبحر فارس، والبحر األبيض واألسود، وإىل املضيق بينهام 
الذي خيرج منه السمك املسمى باملرجان، وإىل البحر األمحر وقناة السويس، وإىل بحار املياه 
العذبة واملاحلة، وإىل بحار املياه اجلوفية العذبة املتفرقة والبحار املاحلة التي عىل ظهر األرض 
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ودجلة  كالنيل  الكبرية  األهنار  من  العذبة  الصغرية  بالبحار  يسمى  مما  ببعض  بعضها  املتصل 

والفرات، والبحار املاحلة التي ختتلط معها.
اجلزئيات  هذه  ومجيع  الكريمة،  اآلية  تلك  معاين  ضمن  موجودة  اجلزئيات  هذه  كل 

تصح أن تكون مرادة ومقصودة، فهي معان حقيقية لآلية الكريمة ومعان جمازية هلا.
مثلام  جدا  كثرية  حلقائق  جامعة  أيضا    ﴾W  V  U  T ﴿ فإن   وهكذا 
من  أفهم  وأنا  كشفياهتم.  حسب  متباينة  ببيانات  يبينوهنا  واحلقيقة  الكشف  أهل  وإن  ذكر، 
: إن يف الساموات ألوفا من العوامل، ويمكن أن يكون كل نجم يف جمموعته  اآلية الكريمة اآلتيَ
عاملا بذاته، وإن كل جنس من املخلوقات يف األرض أيضا عامل بذاته، حتى إن كل إنسان عامل 
صغري. فكلمة «ربّ العالَمني» تعني: أن كل عامل يدار ويربى ويدبر شؤونه بربوبيته سبحانه 

وتعاىل مبارشة».
إيامنيا،  درسا  النور  رسائل  يف  نتدارس  يف  إسبارطة،  كنا  أستاذنا:   من  خاطرة  وأورد 
واألستاذ جالس عىل رسيره ويتابع الدرس يف رسالة باحلروف العربية، وإذا به يعتدل وخيرج 
نظارته ويتوجه إلينا قائال: أنتم شباب، ذاكرتكم قوية، أما أنا فقد شبت وكلّت ذاكريت ولكنى 
أقسم لكم باهللا إنني استفدت من هذا الدرس وكأنني أقرأه ألول مرة، علام أنني قد قرأته حلد 
هذه  إن  وكذا.  كذا  أيام  قبل  لكم  قلت  قد  قال: «أوَ  أيام  بضعة  وبعد  مرة.  آالف  عرشة  اآلن 

الدروس ال حد للرقي فيها ألهنا من فيض القرآن الكريم».
كان األستاذ حريصا عىل رصف األنظار عن شخصه إىل رسائل النور، فكان يقول: إن 
اخلارجي  الباب  علق لوحة عىل ظهر  وقد  العرص.  هذا  يوافق فهم  درس قرآنيّ  رسائل النور 
تدع  فيها «مل  يقول  له.  زائر  لكل  يستقرئها  وكان  وأمريداغ،  من  إسبارطة  كل  يف  إقامته  ملحل 
رسائل النور حاجة إليّ فام من رسالة من ماليينِ نسخها التي تطالعوهنا إال تستفيدون فوائد 

أفضل من مقابلتي بعرشة أضعاف».
ويقول يف موضع آخر: «أما من حيث العمل للقرآن الكريم، فلقد وهب يل اهللا سبحانه 
عند  اإليامنية  اخلدمة  تلك   َوستُؤد واإليامن،  للقرآن  العمل  يف  ميامني  إخوانا  برمحته  وتعاىل 
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قوية  ألسنة  فستنطلق  لساين  املوت  أسكت  ولو  واحد،  مركز  من  بدال  كثرية  مراكز  يف  ممايت 
بالنطق بدال عنى وتديم تلك اخلدمة».

: «إن خدمايت وأحداث حيايت قد أصبحت يف حكم بذرة لكي تكون مبدأ  ويقول أيضاً
خلدمة إيامنية، قد منحت العناية اإلهلية منها يف هذا الزمان شجرة مثمرة برسائل النور النابعة 

من القرآن الكريم».
وعندما تُذكر العناياتُ الربانية لد تأليف رسائل النور يف أيامها األوىل يقول: «سمعت 
من أحد  األولياء -قبل مدة- أنه قد استخرج من اإلشارات الغيبية ألولياء سابقني ما أورثه 
القناعةَ بأن نورا سيظهر من جهة الرشق ويبدد ظلامت البدع. ولقد انتظرت طويال ظهور مثل 
هذا النور، ومازلت منتظرا له. بيد أن األزاهري تتفتح يف الربيع، فينبغي هتيئة السبل ملثل هذه 
األزاهري املقدسة.. وأدركنا أننا بخدمتنا هذه إنام نمهد هذه السبل ألولئك الكرام النوارنيني». 
واحلمد هللا تعاىل، فقد تفتحت تلك األزاهري وتسنبلت وأثمرت ثامرا نورانية وستثمر بإذن اهللا!

وانِ الفاضالن حممد  فييض  واآلن ملناسبة هذه «السرية الذاتية» ندرج أدناه ما سجله األخَ
إذ  يف  قسطموين  إقامته  أثناء  يف  األستاذ  الزما  اللذان  ومها  األستاذ  حياة  حول  جاجيي  و  أمني 

يقوالن: «إننا نسجل قناعتنا إىل الذين يريدون أن يتعرفوا عىل الشخصية املعنوية ألستاذنا:
إن بديع الزمان سعيد النوريس قد نال من خزينة حقائق القرآن الكريم، حقائق عظيمة 
رَ تلك احلقائق  ومعارف جليلة، بحظوته بتجليات اسم اهللا «النور» واسم اهللا «احلكيم»، وأظهَ
القرآنية إىل أنظار البرشية حتدثا بنعمة اهللا عليه. وقد ختلق باألخالق املحمدية متجاوزا برازخ 
حياته  فأمىض  األخالق.  ملكارم  جمسام  فريدا  مثاال  العرص  هذا  يف  برز  حتى   ،واهلو النفس 
حامال مهة عالية واطمئنانا راسخا وعفة تامة مع نكران ذات صادق تتحري منه العقول. كل 
ذلك بام وهبه املوىل الكريم من صفاء قلب وتوكل كامل وقناعة تامة، فنر البساطة الكاملة 

يف عيشه وملبسه بل يف كل حاله وطوره. حتى ال تراه حيمل ذرة من حمبة الدنيا وميل إليها. 
أعظم  هذا  وكان  اهللا،  لغري  افتقاره  يعرض  ومل  تاما،  حفاظا  العلم  عزة  عىل  حافظ  وقد 
دستور له يف حياته، فأدبر عن الدنيا رغم إقباهلا عليه. ونحن عىل يقني من أن هذه املحافظة 
واملالزمة للنـزاهة والعفة هي من العناية اإلهلية له فام كان يأخذ صدقات وزكوات، بل يدفع 
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والتعظيم،  والتصنع  التكلف  شديدة  كراهية  يكره  أستاذنا  كان  ثم  بنفسه.  البيت  إجيار  حتى 
، ألنه يسوق  ويأمر طالبه باالبتعاد عن التكلف قائال: «إن التكلف منهي عنه رشعا وحكمةً
إىل جتاوز احلد املعروف، واملتكلفون ال ينجون من التظاهر والتفاخر والرياء الثقيل، وكل ذلك 

يفسد اإلخالص».
عنهم.  والتميز  اآلخرين  عىل  التفوق  دواعي  بشدة  يتجنب  التواضع؛  غاية  يف  كان  ثم 
بالرفق  ويشملهم  والفقراء  واألطفال  سيام  الشيوخ  وال  باحلسنى  الناس  مجيع  يعامل  وكان 
من  تتلمع  الوقار  بنور  املمتزجة  والبشاشة  املحبة  فكانت  املعاملة.  يف  واللني  األخوية  واملحبة 
وجهه الطليق دائماً، فال نر فيه غري آثار األُلفة واألنس مع اهليبة واجلالل، نعم كان مبتسام 

عىل الدوام، وأحيانا تظهر عليه املهابة والرصامة بحيث ينعقد لساننا عنده وال نتفوه بيشء.
أما كالمه، فكان قليالً وموجزاً، مل نر منه ذما قط، وما كان يقبل أن يغتاب عنده أحد، 
بل كان يسرت اهلفوات واألخطاء، ويُحسن الظن باآلخرين حتى ال يدع أحدا ينقل إليه كالم 
سوء كأن يقول: إن فالنا قد قال بحقك كذا وكذا، فريد ويقول: «كال.. هذا غري صحيح، فإن 

». ويسكت القائل. ذلك الشخص ال يقول شيئاً كهذا قطعاً
وكان له قدم راسخ يف حماسبة النفس واملجاهدة. فلم حيقق رغبات نفسه وحظوظها، 
خاشعة  عبادة  يف  الليل  ويقىض  قليال  إال  ينام  وال  الرمق  يسد  ما  إال  يأكل  كان  ما  إنه  حتى 
وال  قطعا  التهجد  ترك  أنه  منه  نر  ومل  املواسم،  تبدلت  مهام  دأبه  هذا  وكان  األنظار،  تلفت 
أوراده ومناجاته، حتى يف أوقات مرضه. وحينام ظل ال يتمكن من اإلفطار طوال ستة أيام 
حرية  يف  جريانه  كان  حتى  وهتجده،  عبادته  يدع  مل  املرض،  من  يعانيه  كان  ما  لشدة  شهر  يف 
- وكانوا ينصتون إىل مناجاته النابعة  من أمر عباداته وخشوعه وترضعه ليالً -صيفاً وشتاءً

من قلب جمروح.
عىل  ويظل  شديدة،  مراعاة  رشعا  املطلوبة  والنظافة  الطهور  أمور  يراعي  أستاذنا  كان 
أو  النور  رسائل  يؤلف  نراه  فإما  أبدا،   سد وقته  يرصف  فلم  الزمن  ويراعي  دائم،  وضوء 
وكان  اهللا.  آيات  يف  والتأمل  التفكر  عبادة  يف  يستغرق  أو  واألذكار  األوراد  يقرأ  أو  يصححها 
يصحح  فكان  البعيدة،  إىل الغابة  الصيف  نخرج معه أيام  كنا  إذ  والرتحال؛  احلل  يف  هذا دأبه 
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القديمة..  مؤلفاته  أحد  من  شيئاً  يدرسنا  أو  الرسائل  من  نقرؤه  ما  إىل  يستمع  أو  الطريق  يف 
وهكذا.. فام كنا نشعر بسأم وال تعب مع األستاذ حتى ولو كان الدرس من الصباح إىل املساء، 

ومشيا عىل األقدام.
كان أستاذنا يقول: «منذ عرشين سنة مل أقتن ومل أقرأ غري كتاب اهللا ورسائل النور». لذا 
كان يفضل العمل لرسائل النور التي هي تفسري للقرآن عىل أي يشء آخر. تُر ما حاجة من 

أفاض اهللا عىل قلبه من فيض قرآنه املجيد إىل غريه؟
نعم، لقد أنعم اهللا سبحانه وتعاىل عىل أستاذنا يف أثناء تأليف رسائل النور قدرة بالغية 
من  حاالت  يف  ألفت  الرسائل  فتلك  الكثريون.  إليها  يوفق  ال  قد  بديع  كالمٍ  وقابليةَ  عجيبة 
االغرتاب واملرض واملراقبة والضيق بل ضمن ظروف ال تطاق، ولكن بتوفيق من اهللا سبحانه، 
وإسعافا للمؤمنني، ورغم مجيع املشاكل واملعوقات، ألفت تلك الرسائل يف اجلبال والوديان 
وهكذا  املراقبة وأحيانا دون أن يكون لديه كاتب يعينه.  والفياىف والبساتني، بعيدا عن أنظار 
فالعناية اإلهلية قد أحاطت بأستاذنا إحاطة خارقة يف أثناء تأليفه الرسائل، فاحلمد هللا والشكر 
له وحده، إذ فتح اهللا سبحانه أمامه الكائنات كتابا واضحا ووهب له قدرة مطالعته بالكشف 
والشهود حتى بلغ مرتبة حق اليقني، فهذه اآلثار ليست إال حصيلة توفيق رباين، إذ بيّن فيها 

حقائق القرآن الكريم ومعارفه بام فيها اآليات الترشيعية واآليات الكونية.
ففي الوقت الذي ينبغي أن يكون هذا «السعيد» املسعود موضع فخر واعتزاز بام بيّن 
قام  النور،  برسائل  اإلهلية،  املعرفة  مراتب  أعىل  إىل  العروج  طريق  املبني  القرآن  بنور  للبرشية 
أوا عىل تسميمه مرات ومرات. وربام كان ذلك من مقتضيات  أهل الشقاء بنقيض ذلك فتجرّ
يف  ثابت  هو  كام  والصاحلني  ورثة  األنبياء  عىل  والباليا  املصائب  تنـزل  حيث  اإلهلية  احلكمة 
رماه  حتى  فاألمثل».(١)  األمثلُ  ثم  ونَ  الحُ الصّ ثُم  بَالءً  األنبيَاءُ  الناسِ  دّ  الرشيف « أشَ احلديث 
ولكنه  النبع،  من  الوضوء  قاصداً  يف  قسطموين  يوما  بيته  من  خرج  حينام  باحلجارة  الصبيان 
حتمل وجتمل بالصرب، ومل حيمل يف صدره غري السالمة ويف قلبه غيرَ الطهر ألولئك الصبيان، 
فلم يغضب ومل حيقد عليهم بل دعا هلم باخلري وقال: «لقد أصبح هؤالء سببا لكشفي رسا من 
(١) الرتمذي، الزهد ٥٧؛ ابن ماجة، الفتن ٢٣؛ أمحد بن حنبل، املسند ١٧٢/١؛ ابن حبان، الصحيح، ١٦٠/٧، ١٨٤؛ 

احلاكم النيسابوري، املستدرك، ١٠٠/١، ٣٨٦/٣.
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أرسار آية جليلة يف سورة «يس». ثم أصبح أولئك الصبيان بفضل اهللا وبركة الدعاء هلم، بعد 

ذلك هيرولون إىل أستاذنا أينام رأوه ويقبلون يده ويرجون منه الدعاء.
إن ألستاذنا ماال يعد وال حيىص من خوارق األحوال، ويف مقدمتها تأليف رسائل النور. 
نعم إننا نعرتف أن أستاذنا كان يقرأ خواطر قلوبنا، أدق وأكثر منا. وكثريا ما كان ينبهنا إليه، ثم 
ننتبه. فعندما كنا نذهب مع أستاذنا إىل اجلبل، نراه أحيانا يقوم فورا ويأمرنا بالقيام قبل أن حيني 
ينتظروننا  إهنم  برسعة،  املدينة  إىل  لنعد  فيقول:  السبب  عن  فنستفرس  البيت  إىل  العودة  موعد 
خلدمة رسائل النور. وفعال لد عودتنا نجد أن أحد  طالب النور ينتظرنا ألمر مهم، أو خيربنا 

اجلريان أن أحداً قد سأل عنكم وتردد إىل البيت كثريا ثم مىض إىل طريقه.
وذات يوم أعطت السيدة  «آسيا» -وهى من نسل العاشق الصغري أحد طالب  موالنا 
إىل  أعطتها  طويلة،  سنوات  منذ  هبا  حتتفظ  كانت  والتي  خالد  جبة  موالنا  رسه-  قدس  خالد 
 «فييض». وإذا بأستاذنا يأمر «أمني» بغسلها، ويبدأ هو بالشكر واحلمد هللا تعاىل و«فييض» حيار 
من األمر إذ يرد إىل خاطره أن هذه السيدة قد أعطتني هذه اجلبة منذ عرشين يوما، فلامذا يريد 
قلت  ما  لك  قلت  لقد  له:  فتقول  السيدةَ  آسيا  يلتقي  مدة  وبعد  دوين؟.  من  امتالكها  األستاذ 
حول اجلبة لكي يقبلها األستاذ -فدته أرواحنا- فهي له، لعلمي أنه ال يقبل اهلدايا إذا أرسلتها 
إليه مبارشة. نعم، إن قبول أستاذنا تلك اجلبة عالمة عىل انتقال مهمة التجديد إليه بعد  موالنا 
د هلذه  األمة  ن يُجدّ نة مَ أسِ كلّ مائة سَ بعثُ عىل رَ خالد. فقد ورد يف احلديث الرشيف «إنّ اهللا يَ

دينها»(١) فإن والدة  موالنا خالد سنة ١١٩٣ ووالدة أستاذنا ١٢٩٣. 
ون، وتعاقَبون.. وتدخلون  السجن، وفعال  كان األستاذ كثيراً ما يالطفنا ويقول ستجازَ

ال يمىض زمن طويل حتى يتحقق ما قاله األستاذ لنا.
ثامين  من  أكثر  مكان  يف  أبق  مل  مدة  «منذ  قال:  إذ  دنيزيل؛  سجن  قبل  حدث  وكذلك 
إىل  أُنقل  أو  السنة  هذه  سأموت  فإما  سنوات،  ثمانُ  هنا  إىل  جميئي  عىل  مضت  وقد  سنوات. 

مكان آخر». فأشار هبذا إىل مغادرته لقسطموين.
وذات يوم قال: «احذروا حذرا شديدا.. إنني أشعر أن هجوما عنيفا يشن عىل رسائل 

(١) أبو داود، املالحم ١؛ الطرباين، املعجم األوسط، ٣٢٤/٦؛ احلاكم النيسابوري، املستدرك، ٥٦٧/٤.
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النور من جهات عدة». وفعال مل يمض كثيرُ وقتٍ حتى ظهرت حادثة اعرتاض شيخ عامل يف 
 إسطنبول عىل مسألة يف إحد رسائل النور وقيام السيد عيل رضا -رمحة اهللا عليه- وهو أمني 

ه أحقيةَ رسائل النور. الفتو بالرد عليه، وتصديقِ
فإهنم  ومهامجتها،  النور  لرسائل  التعرض  من  الدنيا  يقول: «ليحذر  أهل  أستاذنا  وكان 
الكلمة  نوع  من  صدقة  الرسائل  تعد  حيث  واآلفات،  املصائب  لنـزول  سببا  بذلك  يكونون 

الطيبة، والصدقة تدفع البالء»..
وقبل حادثة سجن دنيزيل قال لنا: «هناك خطة رهيبة ضد رسائل النور، ولكن أبرشوا 
فإن العناية اإلهلية ستمدنا. إذ ملا فتحتُ اليوم «احلزب األعظم لألوراد القرآنية» قابلتني اآلية 
ضمنا:  يل  وتقول  (الطور:٤٨)    ﴾Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ﴿ الكريمة:   
، فتدبرت فيها ورأيت أهنا تبرشنا بإحد معانيها اإلشارية، مشرية إىل مصيبة  السجن  تَدبّر فيّ
ثم النجاة منه».. كان هذا قبل قرار براءتنا من سجن دنيزيل بتسعة أشهر، فأظهر لنا جوهرة من 
كنوز تلك اآلية اجلليلة وكشف عن نكتة إعجاز فيها وبرشنا نحن الضعفاء وأدخل الرسور 
يف قلوبنا. واخلالصة: مهام قلنا ومهام كتبنا، وال سيام نحن الضعفاء فقد وهب له املوىل الكريم 
أوصافا متميزة يف دعوته. فيا سعادة من هو يف خدمة رسائل النور التي هي تفسري قيّم للقرآن 
الكريم، ويا حظ من تلقى دروسه منها. نسأل اهللا سبحانه أن حيرشنا مع أستاذنا بديع الزمان 
يف  وجوده  طوال  والقرآن  اإليامن  حقائق  نرش  الذي  العرص  مة  وعالّ والعرفان  العلوم  وكنـز 
مدينتنا  قسطموين، وبذل كل ما يف وسعه لننال السعادة، ونسأله تعاىل أن نكون معه يوم احلرش 

األعظم ويأخذنا بيده احلانية املنورة الطيبة إىل حرضة الرسول األكرم ملسو هيلع هللا ىلص.. إن شاء اهللا.»
وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

العاجز مصطفى  صونغور
اخلادم 

خلادم القرآن بديع الزمان 
سعيد النوريس 
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هذه السرية الذاتية
احلمد هللا رب العاملني 

والصالة والسالم عىل سيد املرسلني حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
«السرية  سيام  وال  احلياة  سرية  كتابة  بأن  اإلحساس  يشاركني  الكريم  القارئ  لعل 
الذاتية» من الكتابات الصعبة التي ينأ عنها كثري من الكتّاب، ملا هلا من التـزامات وأساليب 
األستاذ  حياة  والباحثني  الكتاب  من  كثري  تـناول  فقد  هذا  ومع  بـها.  خاصة  ومقتضيات 
النوريس احلافلة باألحداث، بأساليب شتى، منهم من التـزم الرسد التارخيي فحسب وآخرون 

ـلوا األسلوب الروائي ومنهم من اختار األسلوب العلمي األكاديمي وهكذا. فضّ
عبدالرمحن  املخلص  وتلميذه  أخيه  ابنُ  األستاذ  حياة  تاريخ  كتابة  عىل  م  أقدَ من  وأول 

ونرشه يف كتيب يف سنة ١٩١٩م.
-الرونيو-  االستنساخ  بآلة  النور  اجلامعيون  نرش  طالب  اخلمسينيات  بداية  ويف 
وباحلروف العربية كتاباً بعنوان «وترشق الشمس من  تركيا عىل عامل العلم والعرفان». وأعقب 
ذلك ما كتبه األديب الرتكي الشهيـر  «أرشف أديب» عن حياة األستاذ يف سلسلة من املقاالت 

يف جملته «سبيل الرشاد». 
السجون  يف  الظل  مالزمة  والزموه  عليه  درسوا  ممن  النوريس  األستاذ  طالب  قام  ثم 
واملنايف، بكتابة تاريخ حياة أستاذهم وهو مازال بينهم، ثم عرضوا عليه ما كتبـوه، فأقرّ عملهم 
بعد قيامه بحذف كل ما فيه إطراء أو إشادة لشخصه. وبعد احلذف والتشذيب نرشوه يف سنة 

١٩٥٨ حتت اسم «تاريخجهءِ حياة» (أي تاريخ احلياة).
وقد برز بعد ذلك باحثون يف هذا امليدان وكتبوا باللغة الرتكية أبحاثهم ودراساهتم، 
وغدت تلك الدراسات مصادر ال يستغنى عنها لد الكتابة عن حياة األستاذ، نخص منهم 
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لــســيــرة                                                                                     ٢١ ا  هـــذه 

األول  فكتب  أر»؛  شاهني  الدين  و« نجم  ادِلّيل»  بَ القادر  «عبد  الكريمني  ين  وَ األخَ بالذكر 
 Bediuzzaman Said-i Nursi‚)(١) مفصلة»  بصورة  النوريس  سعيد  الزمان  بديع  «حياة 
Mufassal Tarihce-i Hayatı) يف ثالثة جملدات؛ وكتب اآلخر: «جوانب جمهولة من حياة 

 Son) األواخر»  و«الشهود   (٢)  (Bilinmeyen Taraflariyle B.S.Nursi)«الزمان بديع 
Şahitler) يف أربعة جملدات. وقد ضم كل منهام إىل مؤلفاهتام الوثائق التارخيية واملستمسكات 

من  املعلومات  عىل  احلصول  سبيل  يف  الطوال  األسفار  عناء  جتشام  أن  بعد  والعلمية  الرسمية 
منابعها األصلية.

اليد  ملس  لمستُ  بل   ، الحظتُ النور»  رسائل  ترمجة «كليات  يف  سريي  أثناء  يف  أين  بيد 
خواطره  حتى  بل  بـها،  مرّ  أو  به  ت  مرّ التي  األحداث  أغلب  ل  سجّ قد  النوريس  األستاذ  أن 
الرسائل  يف  كلها  سجلها  لألحداث،  وحتليالته  وآراءه  ونظراته  والروحية،  النفسية  ومعاناته 
خدمة  يف  وسائل  إياها  مستخدماً  وعباراهتا  فقراهتا  بني  ها  وضمّ ثناياها  بني  نثراً  نثرها  أنه  إال 
ه يف العقول. فلم تعد تلك الذكريات ذكريـات تارخيية  ه يف القلوب وترسيخِ اإليامن وتحقيقِ
عابرة، وإنام أصبحت أحداثاً متفاعلة مع احلياة واإليامن، وكذلك وسائلَ ودالئل وإشارات 

إىل مباحث اإليامن.
تلك  التقاط  وهو  السرية،  هذه  كتابة  يف  متميزاً  منهجاً  أتبع  أن  آثرتُ  فقد  هنا  ومن 
البالغةِ  النور»  رسائل  سطور «كليات  بني  من  واألحداث  اخلواطر  من  واملبثوثات  املتناثرات 

ثامنية جملدات ثم ترتيبها وتنظيمها حسب تسلسلها التارخيي.
ولعل السبب األساس يف اختيار هذا النمط الصعب من الكتابة هو جعل القارئ الكريم 
يواجه األستاذ النوريس مبارشة ويستمع إليه بنفسه من دون أن يكون يل دخل يف األمر، وذلك 
لئال أتدخل يف مشـاعر القارئ وأحاسيسه، حيث إن الكاتب مهام حاول التجرد واملوضوعية 

فإنه قد يضفي شيئاً من إعجابه بكلامت املدح والثناء عىل ما كتب وسجل.
هذا من جهة، ومن جهة أخر فإن أي مصدر من املصادر ال يرقى يف مصداقيته مهام 

له األستاذ النوريس عن نفسه. كان صائباً وصادقاً إىل ما سجّ
(١) وقد رمزت هلذا املصدر بـ(ب).

(٢) وقد رمزت له بـ(ش).
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٢٢                                                                                                            سيرة ذاتية   
وعالوة عىل ذلك، أحببت أن أضع بني يدي القارئ الكريم باللغة العربية أكرب كمية 
ممكنة من املباحث واخلواطر واألحداث والوثائق الصائبة، ويف الوقت نفسه أرفع عن كاهل 

الباحثني الذين يرغبون يف كتابة حياة األستاذ النوريس عناء البحث والتنقيب. 
كتاب  من  فقرات  مع  نفسه  األستاذ  كالم  من  كله  الكتاب  متن  جعلت  فقد  وهلذا 
ه بنفسه، ونظمت كلها حسب التسلسل التارخيي. بينام أوردت يف  «تارخيجهء حياة» الذي أقرّ
اهلوامش ما يعزز املتن ويوضحه مما اقتبسته من املصادر الرتكية، بل أضفت يف بعض املواضع 
«مصطفى  صونغور»(*)  أمثال:  من  األحياء  النوريس  األستاذ  تالميذ  من  مبارشة  سمعتُه  ما 
و«بايرام يوكسل»(*) و«حممد فرنجي»(*) وآخرين، وما سمعه  الباحثون ممن شاهدوه، فانتقيت 

أيّد من قبل شهود كثريين أو ما تواتروا عليه. من هذه املشاهدات واخلواطر ما تَ
القارئ  إعطاء  حماسنه  مجلة  فمن  ومثالب،  حماسن  من  األسلوب  هذا  يف  ما  خيفى  وال 
أصدق تاريخ حياة لألستاذ النوريس وأنزهه حيث ال نُقحم أنفسنا يف إبداء رأي أو تأويل عبارة 
مما جيعل البحث عن األستاذ النوريس تعبيراً عن نفسه وليس تعبيراً عام خيتلج يف صدورنا من 
دواعي اإلعجاب واالنبهار الذي يستحقه، فال دخل يل فيه من يشء إالّ التنـظيم والرتتيب. 
إىل  الكتاب  بداية  من  ومشاعره  الكاتب  أحاسيس  عن  بعيداً  التفكري  حرّ  القارئ  يظل  لذا 

نـهايته. فضالً عن وجود كمية وافرة من املعلومات واخلواطر بني يديه. 
ولكن مع هذا هناك نقص سيلمسه القارئ يف هذا األسلوب، وهو أن الفقرات املأخوذة 
ه، يف صياغتني متباينتني، فمرة  من كالم األستاذ يف رسائل النور أومن تاريخ حياته الذي أقرَّ
أو  صغرية  عنـاوين  وضع  إىل  اضطررت  وهلذا  الغائب.  بصيغة   وأخر املتكلم  بصيغة  ترد 
أفكار  سلسلة  تنقطع  ال  كي   [  ] معقوفني  بني  الفقرات  بني  واحدة  كلمة  وربام  قصرية  مجل 

القارئ الكريم.
إعامل  إىل  القارئ  لدفع  وسيلة  يكون  النقص  ورفع  الصدع  لرأب  هذا  عملنا  ولعل 
فيكون  العابرة.  القراءة  متجاوزاً  والتحليل،  بالرتكيب  والقيام  السطور  بني  ما  وقراءة  الذهن 

عند ذلك من مجلة املحاسن وليس من املثالب.
طَب األستاذ النوريس ومقاالته ومؤلفاته  وال شك أن البحث قد أخذنا للتطرق إىل خُ
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لــســيــرة                                                                                     ٢٣ ا  هـــذه 

ورسائله ومرافعاته يف املحاكم وغريها من األمور. لذا لجأتُ إىل أخذ نموذج واحدٍ أو بضع 
إىل  القارئ  ليتشوق  اهلامش  يف  مواضعها  ذكر  مع  األصلية،  النصوص  من  فحسب  فقرات 
مراجعة النص الكامل يف موضعه ولئال نحرمه من مصاحبة األستاذ النوريس باإلقتباسـات 
من  سبق  ما  فيه  نلخص  تمهيداً  الفصول  بعض  مستهل  يف  وضعنا  لألمر  وتسهيالً  املطولة. 

ر تسلسل األحداث. األحداث ليعينه عىل الربط وتذكّ
الرومي  التقويم  حسب  تارة  يرد  حيث  احلوادث،  تأريخ  هو  البحث  يف  أعاقني  ومما 
 وأخر اهلجري  بالتاريخ  وتارة  العثامنية-  الدولة  أواخر  يف  رسمياً  مستعمالً  كان  -الذي 
بامليـالدي. فاضطررت إىل حتويل التواريخ املوجودة يف املصادر إىل التقويم امليالدي واهلجري 

مما سبّب وجود بعض االختالفات يف األشهر دون السنني.
كتاب:  من  كثيراً  واقتبست  املباحث،  بعض  ترمجة  يف  أعزاء  إخوةً  معي  أشركتُ  وقد 
اخلرائط  من  استفدت  كام  «أُسيد».  احلبيب  ابني  ترمجة  من  النوريس»  سعيد  عن  «ذكريات 
 The Author of the Risale-i Nur Bediuzzaman Said Nursi كتاب:  يف  املوجودة 
اإلنكليزية.  اللغة  إىل  النور»  رسائل  «كليات  مةِ  مترجِ واحدة»  الفاضلة  «شكران  لألخت 

 . حفظهم اهللا جميعاً وأثاهبم ثواباً جزيالً
رسول  الكريم  «فاروق  األخ  العريب  األدب  أستاذ  وجدت  عميل  من  االنتهاء  وبعد 
القيّمة  بمالحظاته  يل  عيناً  مُ بجنبى،  الكردية،  اللغة  إىل  النور»  رسائل  «كليات  مرتجم  حييى» 

. وتصحيحاته الدقيقة. فجزاه اهللا عنا خيراً
اعرتايف بنقائصـه  هذا العمل بالقبول عند اهللا سبحانه وتعاىل مع  وكلّي أمل أن حيظى 
قابل  يف  العمل  هلذا  يقيّض  أن  تعاىل  وأسأله  امليدان.  هذا  يف  باعي  قرص  من  النابعة  وهفواته 
األيـام من هو جدير به فيتناوله كام وصفه األخ احلبيب  «أديب إبراهيم الدباغ» يف رسالته إليّ 

حيث قال:
«أخي احلبيب! 

ذكرت يف رسالتك أنك تنوي كتابة سرية ذاتية لألستاذ النوريس مستخلصة من تراثه 
والتأليف  التحقيق  يف  العظيمة  أعاملك  ج  سيتوِّ جيد  عمل  شك  بال  وهو  واإليامين،  الفكري 
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٢٤                                                                                                            سيرة ذاتية   

فاً متميزاً سيُحدث -أو ينبغي أن يُحدث- من التأثري يف  ر أنه سيكون مؤلّ والتـرمجة. لذا أقدِّ
أوساط  املثقفني واملفكرين ما هو أهله، ويلفت انتباههم بقوة إىل هذا اإلمام اجلليل وإىل تراثه 

الفكري العظيم.
أخي احلبيب!

ة التي بيننا أدعوك إىل أن تنأ بالكتاب عن أن  ! فبحق األخوّ أرجو أالّ تعتربين فضولياً
. فالرجل الذي ترتجم له مل يكن يف يوم من األيام عادياً أو تقليدياً يف كل  يكون عادياً وتقليدياً

ما كتب وترك من تراث.
فالتأنّي التأنّي -أخي الكريم- ال تتعجل أبداً، فالكتاب الذي أمتنى من صميم قلبي أن 
مطلوبة  العـلمية  إن  صحيح  مهده،  يف  الربودة  فتقتله  بارداً  أكاديمياً  يكون  أن  ينبغي  ال  تكتبه 
واحلقائق تفرض نفسها فرضاً عىل املؤلف، ولكن ال بد للحقيقة من أن يتناوهلـا قلم حارٌ وإالّ 
شخصية  بقلمك  تتناول  عزيزي-  فأنت -يا  والتحفيز.  التحريك  عىل  قادرة  غري  باردة  ظلت 
حارة ملتهبة، تتفجر حيوية، وتتدفق أفكاراً حارة الهبـة، فليكن قلمك مغموساً هبذا اللهب 
ألسهم  يوماً  جانبك  إىل  سأكون  ولربام  القلوب.  وينري  األفكار  يلهب  لكي  النوراين  اإليامين 

معك يف كتابة بعضٍ من فصوله…»(١)
واهللا نسأل أن حيقق رغبة أخي الكريم بل رغبتنا جميعاً وهييئ هلذا العمل من هو أهل له 

ويوفقنا إىل حسن القصد وصحة الفهم وصواب القول وسداد العمل.
وصلِّ اللّهم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلِّم.

إحسان قاسم الصاحلي

 وأبد متفحصة  قراءة  الكتاب  قرأ  حيث  جانبي  إىل  فكان  نيته  خللوص  الصادقة  أمنيته  الكريم  املوىل  حقق  وقد   (١)
مالحظاته السديدة قبل أن يغادرنا لتويل مهامه أستاذاً لألدب العريب يف جامعة  داغستان اخلاصة.
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نظرة األستاذ النوريس إىل سريته الذاتية
حيايت بذرة خلدمة القرآن

اقتداري  طوق  عن  خارجة  جرت  قد  حيايت،  أحداث  أكثر  أن  يقيناً  لديّ  حتقق  «لقد 
من  األنواع  هذه  لتنتج  غريبةً  وجهةً  هت  جّ ووُ معينٌ  سيرٌ  هلا  أُعطي  إذ  وتدبيـري،  وشعوري 
متهيدية  مقدمات  بـمثابة  مجيعها  العلمية  حيايت  كأن  بل  احلكيم.  القرآن  ختدم  التي  الرسائل 
النفي  حياة  من  السبع  السنوات  هذه  غضون  يف  إنه  حتى  بـ«الكلامت»(١)  القرآن  إعجاز  لبيان 
واالغرتاب وعزيل عن الناس -دون سبب أو مبـرر وبـام خيالف رغبتي- أُميض أيام حيايت يف 
.. كل ذلك  قرية نائية خالفاً لـمرشيب وعازفاً عن كثري من الروابط االجتامعية التي ألفتُها سابقاً
ولّد يل قناعة تامة ال يداخلها شك من أنه هتيئة يل وحتضري للقيام بخدمة القرآن وحده، خدمة 

صافية ال شائبة فيها.
األوقات  أغلب  يف  هبا  يضايقونني  التي  املضايقات  أن  من  تامة  قناعة  عىل  إنني  بل 
والعنت الذي أرزح حتته ظلماً، إنام هو لدفعي -بِيَد عناية خفية رحيمة- إىل حرص النظر يف 
أرسار القرآن دون سواها. وعدمِ تشتيـت النظر ورصفه هنا وهناك. وعىل الرغم من أنني كنت 
هبتْ روحي مجانبةٌ وإعراضٌ عن أي كتاب آخر سو القرآن الكريم. مغرماً باملطالعة، فقد وُ
هذه  مثل  يف  الوحيدة  تسليتي  كانت  املطالعة -التي  ترك  إىل  دفعني  الذي  أن  فأدركت 

الغربة- ليس إالّ كون اآليات القرآنية وحدها أستاذاً مطلقاً يل.(٢)
نعم، إن بذرة شجرة الصنوبر التي هي بحجم حبة احلنطة تكون منشأً لشجرة صنوبـر 
للبذرة  توجد  ال  وقد  البذرة،  تلك  من  العجيبة  الشجرة  تلك  ختلق  اإلهلية  فالقدرة  ضخمة؛ 
طّر فيها قلمُ القدر فهرساً معنوياً لتلك  إالّ حصة واحدة من مليون حصة من اخللق، حيث سَ
عُ مدينة كاملة كي تتكون  الشجرة. فلو مل يُسـند األمر إىل القدرة اإلهلية للزم وجود مصانع تَسَ

تلك الشجرة العجيبة بأغصاهنا املتشعبة. 
(١) أي كليات رسائل النور.

(٢) املكتوبات، املكتوب الثامن والعرشون.
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٢٦                                                                                                            سيرة ذاتية   
وهكذا، فإن إحد دالئل عظمة اهللا وقدرته سبحانه هو أنه خيلق من يشء صغري جداً 
وال  نيتي  وبخالص  تام  باقتناع  أُعلنُ  املثال  هذا  وبمثل  اجلبال.  عظمة  عظيمة  أشياء  كالذرة، 
حكم  يف  أصبحت  قد  حيايت  وأحداث  خدمايت  إن  فأقول:  الذات،  ونكران  التواضع  أتكلف 
بذرة، لكي تكون مبدأً خلدمة إيـامنية جليلة، قد منحت العناية اإلهلية منها يف هذا الزمان شجرة 

مثمرة برسائل النور النابعة من القرآن الكريم.
فأُقسم لكم لتطمئنوا فأقول:  إنني ما كنت أجد يف نفيس قابلية وال مزيّة وال أهلية فائقة 
ت يف حيايت، لذا كنت أتقلب يف حرية. بل ما أجد يف نفيس كفاءة لتدبري  لتلك اخلوارق التي مرّ

أمورها وارتباطها بعالقات باملجتمع فكيف هلا بدهاء خارق ووالية خارقة!
إراديت  عن  خارجة  كانت  ولكنها   ، إليّ األنظار  جلبت  حاالتٌ  ظهرت  لقد  نعم، 
تكذيب  عدم  قبيل  من  إالّ  كانت  وما  اإلعجاب،  جلب  من  نوع  كأهنا  بدت  حتى  واختياري، 

حسن الظن الذي كان حيمله الناس نحوي.
ولكن ملا كنت أجهل احلكمة يف عدم كوين يف احلقيقة عىل ما يظنه الناس يب، وال أفيد 
كنت  لذا  ومرتبة،  مرتبة  بألف  يفوقني  بام  الناس  توجه  موضع  أصبحتُ  قد  وها  للدنيا،  شيئا 

أتلقى هذا األمر باعتباره خالفاً للحقيقة كليا.
ولكن بفضل اهللا وكرمه، وألف محد وشكر له، إذ قد أنعم عليّ فهم يشء من حكمة 

ذلك األمر، يف أواخر أيامي بعد قضاء ما يقرب من ثامنني سنة من العمر...
:  إن هذا املسكني سعيداً، برغم حاجته الشديدة إىل الكتابة وجودة اخلط، وانشغاله  فمثالً
هبا منذ سبعني سنة، واضطراره إىل تصحيح مأيت صفحة يف اليوم الواحد أحيانا، ال يملك من 
اخلط ما يتعلمه طفل ذكي يف العارش من العمر يف عرشة أيام. هذا األمر محيّـر حقاً، إذ مل يكن 

سعيد محروماً من القابليات كلياً، فضال عن أن أشقاءه جييدون اخلط وحسن الكتابة.
فأنا مقتنع متام االقتناع بأن حكمة بقائي نصف أُمّي برداءة اخلط وأنا يف أشد احلاجة إليه 
هي: أنه سيأيت زمان ال يمكن للقدرات والقو الشخصية واجلزئية أن تقاوم وتصدّ هجوم 
أعداء رهيبني، فيبحث «سعيد» بحثا حثيثا عن الذين يملكون خطاً جيداً ليرشكهم يف خدمته 
عامة  كلية  خدمة  إىل  اجلزئية  الشخصية  اخلدمة  تلك  ل  تحوّ التي  األقالم  آالف  معاً  فيشكلون 
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لذاتية                                                                                     ٢٧ لنورسي إلى سيرته ا  نظرة األستاذ ا

ون تلك  قوية، إذ جيتمعون حول تلك البذرة، بذرةِ النور، اجتماعَ املاء واهلواء والنور، ويمدّ
الشجرة املعنوية بالعون. ففضال عن هذه احلكمة، فإن إذابة أنانيته يف حوض اجلامعة املبارك 

كإذابة قالب الثلج نيالً لإلخالص احلقيقي، حكمةٌ أخر تدفع خلدمة اإليامن.(١)
والرشف  واحليوية  والقيمة  األمهية  أن  وأعتقد  النابتة،  البذرة  ضمور  ضمرت  إنني 
واملنـزلة كلها قد سارت إىل رسائل النور التي نـمت من تلك البذرة، وألجل ذلك أُظهر قيمة 

رسائل النور وأمهيتها إظهاراً إلعجاز القرآن».(٢)

(١) املالحق، ملحق أمريداغ ٢.
(٢) الشعاعات، الشعاع الثامن، الرمز الثامن.
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أحداث مهمة 
يف حياة بديع الزمان سعيد النوريس 

حسب التسلسل التارخيي

سنة ١٨٧٦-١٨٧٧م/١٢٩٤هـ
- والدته وأيام طفولته.  
سنة ١٨٨٥م/١٣٠٣هـ

- خطواته األوىل نحو العلم.  
- تلقيه العلم يف قرية  «تاغ».  

سنة ١٨٨٨م/١٣٠٦هـ
هُ عىل «الشيخ السيد  نور حممد». ذُ تَلْمُ - تَ  

سنة ١٨٩١م/١٣٠٨هـ
- رؤيا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف املنام يف حضن والديه.   

- الدراسة احلقة لد الشيخ  اجلاليل يف  «بايزيد».  
سنة ١٨٩٢م/١٣٠٩هـ

- امتحانه العلمي لد  «املال فتح اهللا».   
- مناظرته  للعلامء يف  «سعرد».   

- منحه لقب بديع الزمان.  
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٣٠                                                                                                            سيرة ذاتية   

سنة ١٨٩٣م/١٣١٠هـ
- مكوثه يف  «شريوان».  
سنة ١٨٩٤م/١٣١١هـ

- انزواؤه يف  «تيلّو».  
يه ظلم  «مصطفى باشا». - تحدّ  

- مناظرته  العلامء يف اجلزيرة.  
- ذهابه إىل  «ماردين» واهتاممه بالسياسة.  

سنة ١٨٩٥م/١٣١٢هـ
- نفيه من  ماردين إىل  «بتليس».  

سنة ١٨٩٧م/١٣١٤هـ
- ذهابه إىل «وان» بدعوة من الوايل.  

- اطالعه عىل العلوم احلديثة يف مضيف الوايل وحفظه ملتون تسعني كتابا.  
- اطالعه عىل ترصيح  وزير املستعمرات الربيطاين.  

- سقوطه من قلعة «وان».  
سنة ١٨٩٩م/١٣١٦هـ

- حدوث االنقالب الفكري  
سنة ١٩٠٦م/١٣٣٤هـ

- خدمة القرآن  
سنة ١٩٠٧م/١٣٢٥هـ

- جميؤه إىل  إسطنبول بغية إنشاء  مدرسة الزهراء.   
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مــهــمــة                                                                                     ٣١ حــــداث   أ

- إعالنه عن املناظرة مع  العلامء يف  خان الشكرجي.  
- أجوبة  القائد الياباين.  

- تقديمه طلبا للسلطان عبد احلميد حول إصالح األوضاع يف املنطقة الرشقية وإنشاء 
 مدرسة الزهراء. 

- سوقه إىل  مستشفى املجاذيب.   
- حماورته الطبيب.  

- حماورته مع وزير األمن  «شفيق باشا».  
سنة ١٩٠٨م/١٣٢٦هـ

- إعالن املرشوطية الثانية يف ١٩٠٨/٧/٢٣.  
- خطابه لرشح املفهوم الصحيح للحرية واملرشوطية.  

- اجتامعه بـ«عامنوئيل كراصو».  
- لقاؤه  الشيخ «بخيت».  

تب يف الصحف. ه ملا كُ - ردّ  
- هتدئته املشاعر املتهيجة يف  مرسح الفرح.   

- هتدئته احلاملني حول مقاطعة البضائع النمساوية.  
سنة ١٩٠٩م/١٣٢٧هـ

- هتدئته  طالب الرشيعة يف ميدان  بايزيد يف ١٩٠٩/٢/٢٧.  
- تأسيس مجعية  االحتاد املحمدي يف ١٩٠٩/٤/٥ - تنبيهه  أرباب الصحافة.   

- حادثة ٣١ مارت ١٣٢٥ رومي يف ١٩٠٩/٤/١٣م.   
- هتدئته الفوىض الناشئة من األحداث وإرجاعه ثامنية أفواج عسكرية إىل الطاعة.   
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٣٢                                                                                                            سيرة ذاتية   
- سوقه إىل  املحكمة العسكرية العرفية بسبب أحداث ٣١ مارت وبراءته منها.  

سنة ١٩١٠م/١٣٢٨هـ
- مغادرته  إسطنبول إىل «وان».  

- حماورته مع البوليس الرويس يف  «تفليس».  
- جتواله بني  العشائر وتأليف رسالة «املناظرات».  

سنة ١٩١١م/١٣٢٩هـ
. - ذهابه إىل  الشام شتاءً  

- إلقاؤه خطبة يف  اجلامع األموي.   
- عودته إىل  إسطنبول عن طريق  بريوت،  إزمري.   

- مرافقته السلطان  رشاد يف سياحته لرومَيل ٧-١٩١١/٦/٢٦.  
- وضعه احلجر األساس ملدرسة الزهراء يف «وان».   

سنة ١٩١٣م/١٣٣١هـ
- سعيه دون قيام  «الشيخ سليم» بالثورة.   

- تصديه لعصابات  األرمن.   
- تدريبه لطالبه  الفدائيني مع االستمرار يف النشاط العلمي يف  «خورخور».  

سنة ١٩١٥م/١٣٣٣هـ 
- رؤيا صادقة حول إعجاز القرآن.  

- تشكيله فرقة  املتطوعني.  
- يف خضم احلرب مع  الروس يف جبهة القتال.  
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مــهــمــة                                                                                     ٣٣ حــــداث   أ

سنة ١٩١٦م/١٣٣٤هـ 
- تأليفه «إشارات اإلعجاز».   

- سعيه إلنقاذ األهايل.   
- سقوطه أسيراً بيد  الروس يف ١٩١٦/٣/٢.  

- سوقه إىل  «قوصتورما» واستمراره عىل دروس اإليامن هناك.  
- أول صحوة روحية يف  مسجد للتتار.   

سنة ١٩١٨م/١٣٣٦هـ 
- هروبه من األرس وعودته إىل  إسطنبول يف ١٩١٨/٦/١٧.  
- تعيينه عضواً يف   دار احلكمة اإلسالمية يف ١٩١٨/٨/١٣.  

سنة ١٩١٩م/١٣٣٧هـ
- خطاب يف رؤيا «أيلول» ١٩١٩م.  
- بقاؤه مع عبد الرمحن يف  جاملجة.  

- جتدد الصحوة الروحية.  
سنة ١٩٢٠م/١٣٣٨هـ

- احتالل  اإلنكليز إلسطنبول يف ١٩٢٠/٣/١٦.   
- نرشه «اخلطوات الست» بالرتكية والعربية.   

- اعتزاله يف  «صاري ير» بإسطنبول يف أواسط ١٩٢٠م.  
- تركه الدوام يف   دار احلكمة اإلسالمية.  

سنة ١٩٢١م/١٣٣٩هـ
- جوابه للكنيسة اإلنكليكية.   
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٣٤                                                                                                            سيرة ذاتية   
- جوابه للفتو الصادرة من  املشيخة ضد حركة التحرير.  

سنة ١٩٢٢م/١٣٤٠هـ 
قلبي  وانقالب  روحاين  بانكشاف  اجلديد  إىل  سعيد  وحتوله  يوشع»  يف  «تل  انزواؤه   -

وفكري.
- جميؤه إىل  أنقرة يف ١٩٢٢/١١/١٩.  

- تأمالته عىل قلعتها.   
- استقباله من قبل جملس  النواب  «املبعوثان» يف١٩٢٢/١١/٢٢.  

سنة ١٩٢٣م/١٣٤١هـ 
- نرشه البيان إىل  النواب يف ١/١٩/ ١٩٢٣ نرشه لرسالة «حباب» وذيلها.   

- مغادرته  أنقرة بعد ١٩٢٣/٤/٣٠.  
- عودته إىل «وان» بداية حزيران.   

سنة ١٩٢٤م/١٣٤٢هـ
- قضاؤه سنتني يف  جبل أرك.   

سنة ١٩٢٥م/١٣٤٣هـ
يه للثورات.  - تصدّ  

- جوابه للشيخ سعيد بريان «البالوي».   
- نفيه من وان يف ١٩٢٥/٢/٢٥ إىل  بوردور.  

سنة ١٩٢٦م/١٣٤٤هـ
- نيسان- مايو، يؤتى به إىل  إسطنبول.   
- نشوب احلريق يف   املشيخة اإلسالمية.  
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مــهــمــة                                                                                     ٣٥ حــــداث   أ

- أخذه إىل  «بوردور» عن طريق إزمري  أنطاليا.  
- تأليفه «املدخل إىل النور» يف  بوردور.  

سنة ١٩٢٧م/١٣٤٥هـ
- ١٩٢٧/٣/١ يوم الثالثاء وصوله إىل  بارال قبل حلول شهر رمضان بثالثة أيام.   

سنة ١٩٢٩م/١٣٤٧هـ
- التعدي األول عىل مسجده.  

سنة ١٩٣٢م/١٣٥٠هـ 
- مدامهة مسجده يف ١٩٣٢/٧/١٨.  

سنة ١٩٣٤م/١٣٥٢هـ
- أخذه من  بارال إىل  إسبارطة «أواسط الصيف».  

سنة ١٩٣٥م/١٣٥٣هـ
- أخذ  طالب النور من أماكنهم ووضعهم يف التوقيف ١٩٣٥/٤/٢٥.  

- جميء  وزير الداخلية يف ١٩٣٥/٤/٢٧، وسوق املوقوفني إىل  أسكي شهر.  
بسبب  عليه  باحلكم   ١٩٣٥/٨/١٩ يف   الكرب اجلزاء  حمكمة  وقرار  األستاذ  دفاع   -

«رسالة احلجاب».
سنة ١٩٣٦م/١٣٥٤هـ 

- اإلفراج عنه يف ١٩٣٦/٣/٢٧ ونفيه إىل  قسطموين لإلقامة اإلجبارية.  
سنة ١٩٤٣م/١٣٦٢هـ

- مدامهة بيته ثالث مرات وتوقيفه يف ١٩٤٣/٩/٢٠ وإرساله إىل  أنقرة.  
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٣٦                                                                                                            سيرة ذاتية   

سنة ١٩٤٤م/١٣٦٣هـ
- حمكمة  دنيزيل وتدقيق رسائل النور من قبل  اخلرباء.   

- ١٩٤٤/٦/١٥ إعالن براءة األستاذ.  
- بقاؤه يف  دنيزيل شهرين.  

- إقامته إجبارياً يف  أمريداغ بأمر من  أنقرة يف أواخر آب.  
- منعه الذهاب إىل املسجد يف  أمريداغ.  

سنة ١٩٤٨م/١٣٦٧هـ 
- ١٩٤٨/١/٢٣ سوقه وطالبه إىل حمكمة  آفيون.  

- ١٩٤٨/١٢/٦ احلكم عليهم.  
سنة ١٩٤٩م/١٣٦٨هـ

-١٩٤٩/٩/٢٠ إخالء سبيلهم من سجن  آفيون.  
-١٩٤٩/١١/٢٠ إعادة األستاذ إىل  أمريداغ يف ١٩٤٩/١٢/٢.  

سنة ١٩٥٠م/١٣٦٩هـ
يف  االنتخابات  يف  فوزهم  ملناسبة  اجلمهورية  رئيس  إىل  هتنئة  برقية  إرساله   -

.١٩٥٠/٥/١٤
والعامل  الطالب  وهتنئته  الرشعي،  األذان  عن  احلظر  رفع   ١٩٥٠/٦/١٦  -

به. اإلسالمي 
سنة ١٩٥١م/١٣٧٠هـ 

-١٩٥١/٢/٢١ رسالة إىل  الفاتيكان مع إرسال بعض رسائل النور.  
. -١٩٥١/١١/٢٠ ذهابه إىل  أمريداغ والبقاء فيها أسبوعاً  

-١٩٥١/١١/٢٩ إىل  أسكي شهر واإلقامة يف فندق يلدز ملدة شهر ونصف الشهر.
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مــهــمــة                                                                                     ٣٧ حــــداث   أ

- ١٩٥١/١٢/٢٩ إىل  إسبارطة.  
سنة ١٩٥٢م/١٣٧١ هـ 

- ١٩٥٢/١/١٥ جميؤه إىل  إسطنبول حلضور حمكمة حول «مرشد الشباب» واجللسات 
يف ١٩٥٢/١/٢٢، ١٩٥٢/٢/١٩، ١٩٥٢/٣/٥.

سنة ١٩٥٣م/١٣٧٢هـ
- عودته إىل  أمريداغ أوائل نيسان.  

- براءته من قضية «مرشد الشباب».  
ثالثة  فيها  والبقاء  للمحكمة.  إىل  صامسون  الذهاب  ألجل  إىل  إسطنبول  جميؤه   -

. تقريباً أشهر 
إىل  ومنها  إىل  أمريداغ  ومنها  شهر  إىل  أسكي  الصيف  أواسط  مغادرته  إسطنبول   -

 إسبارطة فبارال.
وأحياناً  أفيون  -  أمريداغ  -  إسبارطة  -  بارال  بني  إسبارطة  متقطعة  سفرات   -

شهر. وأسكي 
سنة ١٩٥٦م/١٣٧٥هـ

- ١٩٥٦/٥/٢٣ براءة رسائل النور من حمكمة  آفيون.  
سنة ١٩٥٨م/١٣٧٧هـ

- قضية  أنقرة.  
السفرات الوداعية

سنة ١٩٥٩م/ ١٣٧٨هـ 
- ١٩٥٩/١٢/٢ من  أمريداغ إىل  أنقرة والعودة يف اليوم التايل إىل  أمريداغ.  

- ١٩٥٩/١٢/٣ إىل  إسبارطة والعودة بعد ١٥ يوماً إىل  أمريداغ.  

009 SIYRAH ZATIYYE.indd   37009 SIYRAH ZATIYYE.indd   37 م 07:39:03   15/12/2011م 07:39:03   15/12/2011



٣٨                                                                                                            سيرة ذاتية   
- ١٩٥٩/١٢/١٩ إىل قونية والعودة منها إىل  إسبارطة ثم إىل  أمريداغ.  

-١٩٥٩/١٢/٢٠ مرة ثانية إىل قونية وتركها بعد صالة الصبح إىل  أمريداغ.  
-١٩٥٩/١٢/٣١ من  أمريداغ إىل  أنقرة.  

سنة ١٩٦٠م/ ١٣٧٩هـ 
- ١٩٦٠/١/١ إىل  إسطنبول.  

- ١٩٦٠/١/٣ عودته إىل  أنقرة «الدرس األخري».  
- ١٩٦٠/١/٥ مقابلة مراسل صحيفة «تايمس» اللندنية.  

- ١٩٦٠/١/٦ ذهابه إىل قونية ومن هناك إىل  إسبارطة و«أمريداغ».  
- ١٩٦٠/١/١١ عودته إىل  أنقرة وتوصية احلكومة ببقائه «إجباريا» يف  أمريداغ.  
- ١٩٦٠/١/٢٠ من  أمريداغ إىل  إسبارطة ومنها إىل أفيون وعودته إىل  أمريداغ.  

- ١٩٦٠/٣/١٩ من  أمريداغ إىل  إسبارطة.  
- ١٩٦٠/٣/٢٠ بقاؤه يف  إسبارطة يومني وتوجهه إىل أورفة.  

- ١٩٦٠/٣/٢١ إىل قونية -  أطنة -  غازي عنتاب.  
- ١٩٦٠/٣/٢٢ أهايل  أورفة يزورونه.  

- ١٩٦٠/٣/٢٣ الساعة الثالثة ليالً توفاه اهللا وتغمده برمحته الواسعة.  
- ١٩٦٠/٣/٢٤ مراسيم الدفن يف  أورفة.  

- أوائل الشهر السابع نُبش قربه من قبل السلطات وأُخذ جثامنه إىل مكان جمهول.  

*  *  *
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مقدمة(١)
العظامء  سرية  قراءة  أثناء  يف  آخر  عالمٍ  إىل  باالنتقال  نفسه  قرارة  يف  حيس  اإلنسان  إن 
املنبثقة  السامية  النار  فتحرق  البطولية،  مواقفهم  واستذكار  السامية  مناقبهم  إىل  واالستامع 
ل لنا  من تلك األحاسيس النـزهية غفلةَ قلبه، وتغمره بالفيض اإلهلي. ويف هذا املضامر يسجّ

التاريخ رجاالً يصغر أمام عظمتهم العظامء.
التاريخ  أبطال  من  املوهوبني  بذكر  األرض  طينة  قبضة  من  الروح  تفلت  وحينذاك 
تسلك  وهي  بـها  حتيط  طيب  ألف  فيوضات   شذ وكأن  الواسعة،  العوامل  أجواء  يف  وتحلّق 

طريقها بني رياحني رياض اجلنان وعبري أزاهريها.
معانيها.  بكامل  وأدركها  عظمتها  بكل  السامية  احلقيقة  هبذه  أحس  املقدمة  هذه  ويف 
وذلك أن هذا الكتاب الذي نقدمه لقرائنا األحبة بكل صدق وإخالص، يتناول حياة «فاتح 
القلوب» األستاذ العظيم سعيد النوريس عرب عمره الذي يقرب من قرن من الزمان، امتألت 
كل صفحة من صفحاته بآالف اخلوارق والبطوالت، كام يتناول مضمون رسائله البالغة مائة 
وثالثني رسالة، وفضل طلبته األماجد املتحلني باإليامن والعلم واإلخالص والصدق، الذين 

غدوا أسوة حسنة ليس لبلد واحد فحسب، بل لإلنسانية مجعاء.
نعم، تُعد املقدمة خالصة للكتاب وزبدة لفحواه، بينام هذا الكتاب العظيم العميق يف 
يف  حمتوياته  تعريف  يتأبى  بذاته  مستقالً  كتاباً  موضوعاته  من  موضوع  كل  املستوعب  شعابه 
أو  منظومة  كتابات  من  كتبتُ  ما  كل  يف  وأحتري  أعجز  ومل  عدة.  صفحات  عىل  تشتمل  مقدمة 
منثورة كام عجزت وحتريت يف هذه املقدمة، لذا فاملطلعون عىل هذا الكتاب والذين يقرؤونه 
قد  فريد  وعامل  ممتازة  شخصية  الزمان  بديع  أن  بإعجاب  يرون  سامية،  وجذبة  عميقة  بنشوة 

ترعرعَ منذ صغره بشكل غريب حتت عناية إهلية فائقة.
إىل  وبعثها  املنورة»،  « املدينة  ساكن  قوروجو»  علوي  الكبري «عيل  الرتكي  والشاعر  الفاضل  العامل  كتبها  املقدمة  هذه   (١)
«مجيل  األخ  مشكوراً  تفضل  وقد  الرتكية.  باللغة  احلياة»  «تاريخ  كتاب  بداية  يف  بوضعها  فأشار  النوريس،  األستاذ 

شانيل» برتمجتها إىل العربية.
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٤٠                                                                                                            سيرة ذاتية   

عن  طالبه  وعرفت  بجدّ  كتبه  ودققت  اجلليل  العالِم  هذا  يف  النظر  أحدقتُ  أن  وبعد 
كثب، وعشت يف عامل النور هذا فكراً وشعوراً وروحاً، عرفتُ مد حقيقة ما قيل: 

  
    

 



     


 


     

*  *  *
دعوته  وجليل  غايته  لسمو  إليه  واملنجذبني  اإليامين  القطب  هذا  محى  يف  املرفرفني  إن 
. فكام أن هذه احلادثة اجلليلة املبهرة  وعظمة إيامنه ونصاعة منهجه هم يف ازدياد يوماً بعد يومٍ
لأللباب تغيظ املنكرين وتطفئ جذوة شوقهم، فهي أيضاً متنح الرسور واالنرشاح والسلوان 

للمؤمنني وتديم أفراحهم.
يف  وحيويتها  حياهتا  تديم  التي  اإلهلية  احلادثة  هذه  عن  الكبار  أحد  املجاهدين  يعرب 

القلوب املؤمنة من العروة املعنوية، بأسلوب يسبغ عىل القلوب وجداً وطمأنينة بام يأيت:
«بينام االبتذال اخللقي املتفيش كطوفان عارم يف أيام حالكة السواد بكل جهة وناحية، 
تكاد ختنق وتكبح كل فضيلة، نر برس إهلي رسيان فيض األستاذ بديع الزمان من قلب إىل 
قاوم، فنتسلّى وتقو آمالنا... نعم، لقد أظلمت ليالينا بالسواد  قلب رسيان السيل الذي ال يُ

الداهم، فانجالء الصبح إذن قريب.
أجل، إن الذين رأوا فيض هذا النور وتأثريه املنترش برس إهلي من قلب إىل قلب بشكل 
يستحيل مقاومته ومواجهته، يف كل أرجاء البالد، أحاطت هبم احلرية، وبدءوا يتساءلون: «من 
هذا الرجل الذي أطبقت شهرته البالد؟ وما سريته وآثاره ومنهجه؟ وهل إن ما ينتهجه طريقة 

صوفية أم مجعية أو حتزب سيايس؟».
ومل ينحرص األمر عىل هذا بل بدأت التحريات احلكومية اإلدارية والعدلية، والتدقيقات 
اجلادة، وأقيمت املحاكم الطويلة املتعاقبة، وظهر أخيراً أن هذا التجيل اإلهلي ليس إالّ «مؤسسة 
إيامنية علمية» ضاربة أطناهبا يف عامل القلوب، وهبذا حتقق عدل القدر اإلهلي عىل هذه الصورة: 
حقيقة  وسطعت  رسمياً،  ذلك  وأُعلن  كافة  النور  ورسائل  النوريس  سعيد  الزمان  بديع  براءة 
القوانني اإلهلية اجلارية منذ األزل إىل األبد أال وهو غلبة الروح عىل املادة، وانتصار احلق عىل 

الباطل واهنزام الظلمة أمام النور، وانحسار الكفر أمام اإليامن.
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 مــقــدمــة                                                                                     ٤١

يقال: إن أصح معيار وأدق ميزان يف صدق أي مصلح يظهر بأية بقعة وجديته وحقيقته، 
يكمن يف ثنايا التغيريات احلاصلة بعد إحرازه النرص يف حياته الفردية واالجتامعية والروحية 

عام كان عليه يف أيامه األوىل من دعوته.
وقدوةً  به،  تَمى  يُحْ مضحياً،   ، نبيالً وسيماً،  متواضعاً،  بدعوته  ظهر  للذي  مثال  فلننظر 
طهر  وطاهراً  السامية  والفضائل  احلميدة  باألخالق  متحلياً  ممتازاً  جاداً  ونموذجاً  ألمعيةً 
املرموقة  املكانة  ئه  وتبوّ النرص  ونيله  الغاية  وصوله  بعد  إليه  فلننظر  الكلمة،  معنى  بكل  الثلجِ 
يف األحاسيس والقلوب، أيثبت عىل نصاعته وطهره، أم يصبح بنشوة االنتصار وسكر الرفعة 

والعال متكبراً خيرق اجلبال؟.
أجل، إن هذه املرآة هي أصقل املرايا وأجالها إلظهار الوجهة األصيلة لماهيةِ وحقيقةِ 
 أصحاب الدعوات وكنه شخصيتهم. والتاريخ يشهد بأحداثه الغابرة أن  األنبياء ويف مقدمتهم 
إمام املرسلني سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص ومن ثم خلفاؤه وأصحابه الكرام ومن سار عىل هدهيم واستنار 
بنورهم من العظامء، هم األسوة احلسنة والنموذج األمثل يف نيل املنى وكسب القدح المعلّى 

يف معرتك هذا االمتحان املذهل.
*  *  *

يبني الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص ببالغته املعجزة يف حديثه الرشيف « العلامء ورثة األنبياء»(١) 
ثقل مهام  العلامء ومد صعوبـة وظيفتهم. ومادام هذا شأنـهم، إذن يستوجب عليهم يف تبليغ 
احلق األبلج واحلقيقة السامية االمتثال باألنبياء وسلوك طريقهم، مهام ختللها من املوانع، بل 
مكابدة التوقيف واالعتقال والنفي والسـجن االنفرادي، والتسميم، وحبال املشانق، وما ال 

خيطر بالبال من أساليب الظلم والتعذيب.
لقد قطع األستاذ النوريس طوال حياته هذا الطريق الشاق ألكثر من نصف قرن بجهاده 

املقدس، واجتاز آالف املوانع كالصاعقة، وأثبت فعالً أنه بعلمه من «ورثة  األنبياء».
الكثرية،  وفضائله  خلقه  ومحيد  أدبه  وسمو  علمه  سعة  بني  من  األعامق  من  ين  شدّ وقد 

سعة إيامنه الثابت ثبات الروايس الشم والعميق عمق البحار الغور.
(١) أبو داود، العلم ١؛ الرتمذي، العلم ١٩؛ ابن ماجه، املقدمة ١٧؛ أمحد بن حنبل، املسند، ٢٤١/٤.
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٤٢                                                                                                            سيرة ذاتية   
صرب  من  أعاله  وما  كالفوالذ،  صلبة  إرادة  من  أقواه  وما  إيامن،  من  أعظمه  ما  إهلي  فيا 
، وما أرفعه من رأس يتأبّى اخلضوع للعبيد، وما أعاله من صوت  ال يعرف النفاد إليه سبيالً
ال يـخفت ومن أنفاس ال تُخنق بالرغم من املضايقات والتهديدات التي تُرعد حتى اخليال 

وتُصبغ مشاهد الذكريات بالوجل واخلوف!.
 r  q  p ﴿ الكريمة:    اآلية  هذه  يف  للمجاهدين  اهللا  يعد  ماذا  انظروا، 

y x w v u t s ﴾  (العنكبوت:٦٩).
أجل، إن  املجاهدين الذين باعوا أنفسهم ودنياهم هللا يف طريق اإليامن والقرآن يبرشهم 
اإلهلي  الوعد  هذا  يستوجب  ما  حتقق  إذا  وعده  خيلف  ال  اهللا  أن  شك  وال  بله،  سُ إىل  باهلداية 
النوريس  األستاذ  شخصية  حتليل  يف  نورانياً  مرشداً  الكريمة  اآلية  هذه  فتغدو  الرشوط.  من 
مضيئة.  المعة  حزمة  كأهنا  النقاط  وأصغر  القسامت  أدق  رؤية  من  نتمكن  بحيث  وسريته، 
وحني يكون اإلنسان حمط نعمة اهللا يف احلفظ واحلامية، فال يكون للخوف والرتهيب واحلزن 
إلقاء  من  تتمكن  السواد  قامتة  غيوم  فأية  تذكر.  أمهية  األمور  من  وأمثاهلا  والنكوص  وامللل 
ه عاجز وغاية  ر بنور اهللا، وأي أمل فانٍ ومطلب زائل والتفاتة غادية وتوجّ ظلها يف قلب منوّ
تافهة ومغانم سفلية نفسانية تستطيع تسكني وطمأنـة وتسلية روح عبدٍ حتظى بالصلة الربانية 

وتترشف باحلضور السبحاين يف كل آن وحلظة..
كرياض  السجون،  غدت  لذا  خارقة،  ربانية  بعناية  تـمتاز  شخصية  الزمان  بديع  إن 
يشهد من خالهلا اآلفاق النورانية للعوامل األبدية، وتعترب أعواد املشانق ومنصة اإلعدام حمافل 
وعظه وكرايس إرشاده، فيلقي من فوقها دروس الصرب والثبات واملتانة والرجولة لإلنسانية 
يدخل  األساتذة  كام  يدخلها  يوسفية»،  «مدارس  املعتقالت  وتنقلب  سامية.  غاية  سبيل  يف 
إىل  حمتاجني  تالمذة  ون  يعدّ من  املسجونني  فيها  املوجودين  ألن  الدروس،  إللقاء  اجلامعات 
بعض  وجعل  اإليامن  حظرية  إىل  وإدخاهلم  املواطنني  من  بضع  إنقاذ  ويعتبرُ  وإرشاده،  فيضه 

اجلناة إنساناً كامللك سعادةً ال تستبدل بيشء من متاع الدنيا الزائلة.
وإنسان حيمل يف قلبه مثل هذا اإليامن واإلخالص ويستشعره يف كينونته كل آن، ال بد 
القارصين  الفناء  أبناء  عىل  واملكان  الزمان  مفهوما  خيلفه  الذي  الكاذب  الربيق  تأثيـر  يدع  أنه 
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الفياض  آفاقه  الشاسع  املعنوي  العامل  إىل  بروحه  فينطلق  الكثيف،  الـامدة  عامل  يف  العاجزين 
بالنور واهلد. وإن ما يسميه ويصفه كبار أقطاب  الصوفية من املرتبة الكبـر، من الفناء يف 

اهللا والبقاء باهللا، ليست هي إالّ نيل هذا الرشف السامي العظيم.
ه من الطمأنينة واحلضور واخلشوع والتجرد والفيض  أجل، إن لكل مؤمن حاالً يخصّ
واالستغراق، والكل ينهل بقدر إيامنه وعلمه وتقواه وبنسبة استفاضته من هذه السكينة اإلهلية. 
ولكن هذا احلال الندي بجامله، والوصال العذب بطراوته وهذه السكينة الفريدة بجدهتا دائمة 
النـزول عىل أربابِ اإلحسان، أولئك  املجاهدين العظام املذكورين يف اآلية الكريمة السابقة. 
الضواري  كاألسود  ويصارعون  فيبارزون  الكريم،  املوىل  نسيان  غفلة  يف  يقعون  ال  فإهنم  لذا 
أنفسهم األمارة بالسوء طوال حياهتم، وكل حلظة من حلظات عمرهم تسجل أروع ذكريات 
التكمل والرتقي. فإنـهم ينصهرون بكل موجوديتهم وديمومتهم يف رضا رب العاملني املتصف 

بصفات اجلامل واجلالل والكامل.
لقد بحثنا آنفاً عن عظمة إيامنه الذي ينجذب إليه األحباب، ويرتعد منه األعداء، فينبغي 

البحث أيضاً عن شخصيته ومزاياه وأخالقه وكامالته املحيطة به كهالة من نور.
وكام هو معلوم أن لكل عظيم ميّزات معينة حتيط به وله سامت خاصة تميّزه عن غريه، 

واألستاذ النوريس أيضاً يف تكوين شخصيته يمتاز بالصفات اآلتية:
التضحية

تعد التضحية من أهم رشوط التوفيق والنجاح لد  أصحاب الدعوات. وذلك ألن 
القلوب متيل والعيون ترتقب بكل حساسية رؤية هذه الصفة املهمة، وحياة األستاذ النوريس 

تزخر وجتود بأروع أمثلة التضحية والفداء.
به  يصف  كالماً  صربي  اإلسالم  مصطفى  املرحوم  شيخ  العالمة  من  سمعتُ  وقد 
العصيب  العرص  هذا  يف  املقدس  اإلسالمي  اجلهاد  لواء  محلة  عىل  «يقتيض   : قائالً التضحية 

.« التضحية ليس بحياهتم الدنيوية فحسب بل بحياهتم األخروية أيضاً
إنسان  من  والصادر  مغزاه  يف  واملشحون  معناه  يف  الثقيل  الكالم  هذا  أستسغ  مل  إنني 
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والنـزعة  االستغراق  من  حالة  يف  يطلقونـها  التي  وألغازهم  بكالم  املتصوفة  فأقرنه  عظيم، 
وحينام  جملس.  يف  فيه  أخوض  وأالّ  إلنسان  به  أبوح  أالّ  عهداً  نفيس  عىل  وأخذت  الروحية، 
قرأت الكالم نفسه يف ثنايا العبارات احلامسية اهلياجة لألستاذ النوريس، أدركت أن مقاييس 

التضحية تعظم بعظمة الفطاحل. نعم،  «وتصغر يف عني العظيم العظائم». 
األليمة  املآيس  ويتحملون  ونفيس  غال  بكل  يضحون  الذين  إن  املجاهدين  أجل، 
ويصربون عليها، لن يرتكهم املوىل سبحانه عىل حاهلم. وكيف يرتكهم وهو املتعال القدوس 
وكرمه  رمحته  حيرم  أن  كبيراً  علواً  اجلليل  اهللا  فتعاىل  الرامحني.  أرحم  وهو  عليائه،  يف  الكريم 

ه املضحي يف سبيله. وعنايته عبدَ
الزاخر  عمره  قىض  الفريد؛  التجرد  هلذا  األمثل  األنموذج  الزمان  بديع  يعدّ  وهكذا 
، فلم جيد الفرصة املتاحة  اللذائذ الدنيوية املشـروعة كافةً متجرداً من كل متاع، محروماً من 
ليتفكر يف تكوين حياة عائلية سعيدة جينح لظلها ويقيض حياة سعيدةً بكنفها. ولكن اهللا تعاىل 

أحسن إليه إحساناً تعجز األقالم عن تعريفه ووصف أمدائه.
باملاليني؟  أبناؤه  عدّ  يُ أب  وأي  منه؟  اليومَ  أسعدُ  بيت  ربِّ  وأي  أرسة  صاحب  فأي 
من  اهلائل  العدد  هذا  يديه  عىل  وخترج  تتلمذ  وأستاذ  معلم  وأي  بررة..  أبناء  من  هلم  ويا 

الطالب؟.
وستدوم بإذن اهللا هذه العروة املقدسة ما دامت الساموات واألرض، وترسي كسيل من 
النور إىل أبد اآلباد، فالدعوة اإلهلية هذه نبعت من القرآن الكريم وتبلورت يف بحر نوره، فمنه 

تستمد الوجود وبه حتيا.
الرأفة والشفقة

إىل  جلوئه  أيام  صغره،  منذ  واحلقيقة  احلق  النوريس  األستاذ  باهللا  العارف  وجد  لقد 
املغارات لالستامع إىل أنني قلبه وآهاته وإنابة روحه ومناجاهتا، حتى ذاق طعم الطاعة ورشف 
إىل  فوصل  والنفسية  الروحية  الرتبية  يف  واستفاض  التفكر،  طيب  واستشم  العبادة  رحيق 

الطمأنينة والسكينة.
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وعندما أغار الكابوس اإلحلادي وكأنه أمواج ليال مظلمة عىل  العامل اإلسالمي والسيام 
عىل بلدنا يف تلك األيام اخلطرة التعسـة، وثب األستاذ النوريس إىل ساحات اجلهاد وثبة األسد 
من عرينه، يتأجج وكأنه بركان منفجر، وفد هذه الدعوة املقدسة بوجوده وكيانه. فغدت كل 
كلمة من كلامته وكل فكر من أفكاره منـذ ذلك اليوم وكأهنا شواظ نار تتقد يف القلوب ومجرة 

تستعر يف األحاسيس واألفكار.
والعزلة  اخللوة  بعد  واإلرشاد  للدعوة  املجتمع  إىل  النوريس  األستاذ  رجوع  يشبه 
عباده  من  الخلّص  ويصفي  يزكّي  تعاىل  اهللا  أن  شك  وال  اإلمام  الغزايل.  فعله  ما  واالنزواء 
وظيفة  حيملهم  ثم  اخلـلوات،  يف  الزمان  من  فرتة  العظام  واملرشدين  األخيار  ينَ  المصطفَ

اإلرشاد والدعوة، فأنفاس هؤالء العظامء حني تالمس القلوب تبعث فيها احلياة.
أستاذه  قام  كام  واإلخالص،  اإليامن  شعاب  يف  بفتوحات  النوريس  األستاذ  قام  وقد 

اإلمام  الغزايل قبل تسعامئة سنة بفتوحات يف ميادين األخالق والفضيلة.
هذه،  املرعب  اجلهاد  مليادين  دوماً  ساقتاه  ورأفته  النوريس  األستاذ  شفقةَ  إن  أجل، 
ومل  أشعر  مل  أدري.  ال  وعالناً؟  فالناً  جترح  ملاذا  «يقولون:  منه:  احلقيقة  هذه  إىل  ولنستمع 
أتبني مما أر أمامي من حريق هـائل يتصاعد هليبه إىل األعايل حيرق أبنائي ويرضم إيامين، 
به.  مصطدمةً  قدمي  فتـزل  إعاقتي،  أحدهم  حياول  إيامين،  وإنقاذ  إلمخاده  أسعى  أنا  وإذ 
صغرية  عقول  من  هلا  يا  النار؟  رضاوة  أمام  وقيمة  تذكر  أمهية  اجلزئية  احلادثة  هلذه  فليس 

قارصة!». ونظرات 
االستغناء

طبقات  ملختلف  الناس  عن  االستغناء  نامذج  أروع  حياته  طوال  النوريس  األستاذ  قدم 
جمتمعنا، حتى أصبحت تلك النامذج مالحم تتناقلها األلسن. فاستغنى بكل موجوديته وسعة 
بسعة  واحتسب  العاملني  رب  كنف  إىل  والذ  تاماً،  استغناءً  اهللا   سو عام  وشخصيته  روحه 
خزائن رمحته التي ال تعرف النفاد، واختذ االستغناء ليس عادة له فحسب بل مشرباً ومسلكاً 
طى كل الثبات يف هذا الدرب مهام كلّفه  ومذهباً ينتهجه عرب سني عمره، وال يزال ثابت الخُ

ذلك من املصاعب واملتاعب.
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ناهم  وامللفت للنظر أن هذا املسلك مل ينحرص يف شخصه، بل انتقل إىل طالبه وأصبح مُ
وغايتهم املقدسة يف احلياة. وال يمتلك اإلنسان نفسه من الشغف بطالب النور املغتسل يف بحر 

النور واملرتشف من نبعه الصايف.
هذه  كتابه «املكتوبات»  من  الثاين  املكتوب  يف  النوريس  األستاذ  يوضح  كيف  وانظروا 

النقطة يف ستة أوجه بشعور إيامين وحس علمي.
ظلماً  فيهامجوهنم  مغنماً،  العلم  باختاذهم  يتهمون  العلامء  الضالل  أهل  إن  األول:    »
وعدواناً بقوهلم: «إهنم جيعلون العلم والدين وسيلة لكسب معيشتهم» فيجب تكذيب هؤالء 

. تكذيباً فعلياً
وتبليغه،  احلق  نرش  يف  السالم-  -عليهم  باتباع  األنبياء  مكلّفون  نحن  الثاين:  
بقوهلم:   الناس  عن  االستغناء  أظهروا  بأهنم  احلق  نرشوا  الذين  ر  يذكُ الكريم  القرآن  وإن 
الكريمة:    اآلية  وإن  ــود:٢٩).  (ه  ﴾O  N  M  L  K ﴿    ﴾   O  N  M  L  K ﴿
 ومغز ة،  جمّ معاين  تفيد  (يــس:٢١)،    ﴾~  }  |  {  z  y  x ﴿

عميقاً، فيام خيص مسألتنا هذه..».
وما التوفيق اإلهلي يف انتصارات رسائل النور إالّ ثمرة رجولة الثبات عىل منهج  الرسل 
عليهم السالم واختاذهم أسوة. ومن هذا املنطلق استطاع األستاذ النوريس املحافظة عىل عزته 

. العلمية التي ال تستبدل بملء الدنيا ذهباً
املقام  وأغالل  والرتبة  الراتب  قيود  تعرف  ال  من  للقلوب  فاتحاً  يكون  ال  وكيف 
متتلئ  ال  وكيف  سبيال،  قلبه  إىل  الناس  وراءها  يلهث  التي  الـامدية  املنافع  وسالسل  والثـروة 

القلوب املؤمنة بنوره وفيضه.
االقتصاد يف املعيشة

 االقتصاد إن هو إال إيضاح وتفسري ملعنى االستغناء السالف ذكره، وللولوج إىل ديوانه 
ينبغي الدخول من باب االستغناء، لذا إن عدّ أحدمها الزماً يعد الثاين ملزوماً له.

وجماهد أغرّ مثل األستاذ النوريس املتخذ  األنبياءَ عليهم السالم قدوة ورائداً يف التجرد 
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من  فيكفيه  العادية،  وخصلته  الفطرية  شيمته  يصبح  حتى  االقتصاد  يالزمه  واالستغناء 
اإلنسان  هذا  أن  ذلك  الرغيف،  من  وقطعة  املاء  من  وكأسٌ  احلساء  من  قليلٌ  اليومي  القوت 
يسد  بل  ليأكل،  يعيش  «ال  املنصف  «المارتني»:  الكبري  الفرنيس  الشاعر  يقول  كام  العظيم 

رمقه ليديم احلياة».
األمور  من  إليها  وما  وامللبس  واملرشب  املأكل  يف  اقتصاده  حيرص  مل  النوريس  فاألستاذ 
عه بعدم اإلرساف بالقيم الـمجردة واألمور املعنوية مثل الفكر واالستعداد  البسيطة، بل وسّ
التي  الدقيقة  املحاسبة  هذه  أسلوب  ساغ  وقد  والنفَس.  والنفْس  والزمن  والوقت  والقابلية 
عاشها طوال حياته وجعلها سجية من سجاياه لطالبه كافة. وعىل هذا يصعب تلقني األفكار 
لكلمة  املتضمن  قلبه  بؤرة  أن  وذلك  النور.  لطالب  اتفق  كيفام  الكتب  واستقراءُ  كانت،  أياً 

«احذر!» هي أقو حمافظ له يف مسريته.
قدير  مصلح  وأنه  اخللق  نوادر  من  أنه  طاهر  رعيل  من  أنشأ  بام  النوريس  أثبت  وهكذا 
ومرب عليم بمداخل النفس اإلنسانية ومسارهبا، وأضاف صحيفة واسعة مسطورة بنور المع 

لتاريخ االقتصاد.
التواضع والتجرد

ألن  املعمورة،  أرجاء  يف  النور  رسائل  انتشار  يف  األمهية  بالغ  تأثري  هلام  الصفتان  هاتان 
طْ نفسه هبالة «قطب  العارفني» وال برونق «غوث الواصلني»، لذا أحبّته  األستاذ النوريس مل يُحِ
السامية  غايته  لتستقبل  مصاريعها  عىل  أبواهبا  وفتحت  ودفءٍ  ودّ  بكل  إليه  عت  سَ وَ القلوب 
واحلكم  والفضائل  األخالق  يف  ودروسه  وعظاته  نصائحه  من  كثيراً  يوجه   : مثالً  . استقباالً
القوية  خلطاباته  الوحيد  األول  املخاطب  موضع  نفسه  ويضع  مبارش،  بشكل  نفسه  إىل  والعرب 
وكلامته احلادة الكاسحة، فينترش النور من ذلك املركز إىل القلوب الظامئة للسلوان واألفئدة 

العطشى للسعادة والطمأنينة، كام تنترش األمواج اهلائجة من املركز إىل املحيط.
األستاذ النوريس متواضع وحليم يف حياته الشخصية غاية التواضع واحللم، وهو يبذل 
كل ما يف وسعه ليتجنب عن إيذاء األفراد بل حتى أصغر األحياء وأدناها. فيعاين ما ال حيىص 
تداخل  يُ ال  أن  رشيطة  املصاعب،  من  أنواعاً  ويكابد  املآزق  من  صنوفاً  ويتجرع  املشقات  من 
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بإيامنه ويمسّ كتابه املقدس القرآن الكريم مس سوء. إذ عندها ترون أن هذا البحر الساكن قد 
هاج وتالطمت أمواجه وفار تنوره بطوفان يلقي الدهشة واحلرية ويستفرغ الفزع واهللع عىل 
سواحله، فهو بطل وجندي مغوار حيمي حدود اإليامن، أليس هو خادماً أميناً للقرآن الكريم 
يذود عنه بكل صدق. يوضح األستاذ هذه احلقيقة بنفسه كام ييل: «كام ال ينبغي للجندي اخلفري 
الرابض أن يرتك سالحه وإن أتاه  القائد العام، وأنا أيضاً جندي من جند القرآن وخادم من 

خدامه، أصدع باحلق يف وجه أعتى العتاة دون أن أطأطئ رأيس أمامه...»
*  *  *

كنت أمتنى أن أخوض اجلانب العلمي والفكري والصويف واألديب لألستاذ بديع الزمان 
قبل استهاليل الكتاب، ولكني أدركت قطعاً أن هذه املوضوعات الشاملة والعميقة يف فحواها 

ال يـمكن حرصها ضمن صفحات، لذا أكتفي باإلشارة إليها بعدة مجل:
علمه

إىل  جيل  من  تنتقل  عظمى  حقيقة  له  شعر  بيت  يف  باشا»  املرحوم  «ضيا  الشاعر  يفيد 
جيل وهي: 

     
  

  


         

  

  



    

«كليات  واإليامن  العلم  مكتبة  أحتف  الذي  النوريس  سعيد  الزمان  بديع  إن  أجل، 
شخصيةٌ  القلوب،  يف  مقدسة  نورانية  مدرسة  أسس  والذي  املسلم،  لشعبنا  النور»  رسائل 
عن  الشمس  تستغني  كام  العلمية،  مقدرته  يف  واإلطناب  البحث  عن  مستغنية  ممتازة  فريدة 

الوصف يف رابعة النهار.
نُ ما سلب اإلرادة...! سْ غري أنه كام يقول شاعر حمروق الفؤاد: الحُ

لقه وسجيته املحفوف بالنفحات اإلهلية  إن الباحث عن حياة هذا العمالق وكامله وخُ
والمهلّ بالتجليات السبحانية يف كل حلظة من حلظات حياته، جيد ذوقاً نـزيهاً رفيعاً، وسكينة 
غري  نفسه  يتاملك  وال  عنه  االختيار  ويُسلب  الكالم  يف  باإلسهاب  يأخذ  لذا  سامية.  إهلية 

االنسياق وراءها.
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لقد بحث األستاذ النوريس يف كليات رسائل النور عن أمهات املوضوعات من الدين 
للنظر  وامللفت  فيها.  التوفيق  غاية  ووفّق  والتصوف  والفلسفة  واحلقوق  واألدب  واالجتامع 
وتنكبوا  منها،  تيه  يف  من  العلامء  كثيـر  وقع  التي  املعقدة  املستعصية  املسائل  عباب  خاض  أنه 
السالمة  ساحل  إىل  ووصل  قاطع،  وبشكل  يرس  بكل  فوضحها  حلّها،  يف  القويم  الرصاط 

وأوصل قراء رسائله إليها بسلوكه طريق  أهل السنة واجلامعة.
كافة  جمتمعنا  لطبقات  النور  رسائل  كليات  بتقديم  حمظوظني  نكون  املنطلق  هذا  فمن 
مُ نورانية  زَ بكل أمانـة ورحابة صدر. وهذه الرسائل قطرات براقة من حميط القرآن الكريم وحُ
من طيف شمس اهلداية. لذا تعدّ الوظيفةَ املقدسة امللقاة عىل كل مسلم غيور السعي لنرش هذه 
الرسائل إلنقاذ إيـامن اآلخرين. فالتاريخ يشهد بأمثلة كثرية هلداية األفراد والعوائل والشعوب 
وما ال حتد من املجتمعات البرشيـة ونيلهم السعادة من خالل كتاب واحد.. ويا فرحتاه لذلك 

اإلنسان الذي يكون سبباً هلداية وإيامن أخيه اإلنسان..
فكره

حياته  يف  هلا  يسعى  غاية  وله  متميزاً،  وفكراً  خاصاً  نهجاً  مفكر  لكل  أن  املعلوم  من 
األستاذ  فكر  عن  البحث  وألجل   . وثيقاً ارتباطاً  قلبه  صميم  من  به  يرتبط  وهدف  الفكرية، 
فكر  استخالص  اليرس  من  ولكنه  طويلة.  مقدمات  ترسد  وهدفه  هنجه  واستساغة  النوريس 
األستاذ وهنجه وهدفه وغايته يف عبارة: «إن الغاية الوحيدة للكتب الساموية والدعوة الفريدة 
العظمى  الدعوة  هذه  واثبات  ووحدانيته»  الكائنات  خالق  ألوهية  هي: «إعالن  كافة  لألنبياء 

بالدالئل العلمية واملنطقية والفلسفية».
فهل يعني هذا أن لألستاذ النوريس عالقة باملنطق والفلسفة والعلوم الكونية؟

والفلسفة  املنطق  دام  ما  قدير  وفيلسوف  عظيم  منطقي  هو  النوريس  األستاذ  إن  أجل، 
يتصاحلان مع القرآن الكريم، وينتهجان رصاط خدمة احلق واحلقيقة،ألجل إثبات مد أحقية 
دعوته العاملية املقدسة. فيأخذ العلمَ بيمينه ليثبت به مرة أخر أن القرآن الكريم هو كالم اهللا 

األزيل بأسطع األدلة والرباهني القاطعة.
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ه حكيماً  وكلام تقرتب الفلسفة من معنى احلكمة يصبح كل كتابِ حكمةٍ عظيمةً ومؤلفُ
بارعاً يف طريق إثبات وجود الباري الكريم بالصفات املقدسة التي تليق به.

وبسلوك األستاذ النوريس هذا الرصاط العلمي القويم، صراطَ القرآن الكريم النوراين، 
وفلسفية  وأدبية  علمية  مليزات  احلائز  وهو  اجلامعات.  طلبة  من  آالف  إيمانِ  إنقاذ  رشف  نال 

كثرية يف هذا اجلانب.
تصوفه

لقد سألت يوماً عالماً جليالً من الطريقة  النقشبندية، جيهد بكل ما وسعه اتباع الرسول 
الكريم ملسو هيلع هللا ىلص يف حركاته كافة: «ما سبب توتر العالقات بني  املتصوفة والعلامء؟».

يرث  من  عىل  يطلق  لذا  عملَه،  واملتصوفة  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  علم  ورث  العلامء  فقال: «لقد 
دون  بالعزائم  العمل  الطريقة  من  فاملقصود  وعليه  اجلناحني»  «ذو  معاً  وعمله  الرسول  علم 
الرخص، والتخلق بأخالق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص والتـزكية من األسقام املعنوية كافة والفناء يف رضا 
اهللا تعاىل، والذي حيوز عىل هذه املرتبة العظمى ال شك أنه من  أهل احلقيقة. وهذا يعني أنه قد 
توصل إىل الغاية املقصودة واملطلوبة من «الطريقة». ولكون نيل هذه املرتبة العظمى ال يتيرس 
لكل أحد، وضع عظامؤنا قواعد معينة تُوصل إىل اهلدف املقصود بيرس وسهولة. واخلالصة: 
أن الطريقة تدور ضمن دائـرة الرشيعة، فالساقط منها يسقط يف دائرة الرشيعة، أما الذي خيرج 

.« من دائرة الرشيعة -معاذ اهللا- فإنه خيرس خسراناً مبيناً
بديع  انتهجه  ما  بني  جوهري  فارق  هناك  ليس  اجلليل،  العامل  هذا  مقولة  إىل  واستناداً 
الزمان سعيد النوريس من الرصاط النـوراين والتصوف احلقيقي الذي ال شـائبة فيه. وكالمها 

يؤديان إىل رضاء الباري الكريم وبدوره إىل  اجلنة العالية ورؤية مجال املوىل الكريم.
النبيلة  الغاية  تلك  يستهدفون  الذين  املتصوفني  إخواننا  من  أيّ  يستطيع  عليه  وبناء 
إن رسائل النور  يذكر، بل  دون أيّ مانع  وحمبة  ودّ  كليات رسائل النور بكل  األصيلة قراءة 
بمثابة  التفكر  وظيفة  إليها  وأضافت  القرآين  بالرصاط  التصوف  مراقبة  دائرة  عت  وسّ قد 

ورد مهم.
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أجل، إن السالك املنشغل بمراقبة قلبه يفتح هبذا التفكر آفاقاً واسعة أمام نظره وقلبه، 
فيشاهد ويراقب بفؤاده ولطائفه كافة الكائنات بكل عظمتها، ابتداءً من الذرات إىل السيارات، 
 ، وتجلٍ تجلٍ  بألف  اجلليلة  وصفاته  تعاىل  اهللا  أسامء  جتليات  العوامل  تلك  يف  وجد  بكل   وير
وهبذا ير وحيس بعلم اليقني وعني اليقني بل بحق اليقني أنه يف مسجد ال منتهى له يدخله 
ونشوة.  وودّ  وشوق  خشوع  بكل  خالقهم  الذاكرين  اجلامعات،  من  األرقام  تستوعبه  ال  ما 
ويرددون بصوت واحد تتخلله األحلان العذبة واألنغام املنسجمة واإلحياءات املتناسقة بشتى 

: «سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب». اللغات معاً
إىل  النور  رسائل  افتتحته  الذي  الربهاين  اإليامين  النوراين  للسبيل  املتبع  يدخل  وهكذا 
القرآن واإليامن والعلم مثل هذا املسجد العظيم، ويستفيد الكل بقدر إيامنه وإخالصه وعلمه 

من هذا النبع الزاخر.
أدبه

واملعنى  اللفظ  حيث  من  القدم  منذ  والعلامء  واملتفكرون  والشعراء  افرتق  األدباء  لقد 
والقافية  والوزن  واإلفادة  باألسلوب  اهتم  من  فمنهم  قسمني.  إىل   واملحتو واألسلوب 
وا باملعنى لألسلوب، وهذا ما ظهر واضحاً يف الشعر. أما القسم اآلخر فقد  فحسب، وضحّ

رجحوا املحتو واملعنى ومل يضحوا باملغز للفظ واألسلوب. 
وتنظيم  الكلامت  بتنسيق  املعطاء،  الزاخر  عمره  يرصف  مل  فذّ  عبقريّ  األستاذ  وألن 
األلفاظ، بل عىل العكس من ذلك جعل شغله الشاغل إحياء احلس الديني والشعور اإليامين 
واألفكار  والوجدان  األرواح  يف  برتسيخها  ومبتغاه  أمنيته  واألخالق  الفضائل  ومفهوم 
املضحي  املجاهد  هذا  ملثل  الطبيعي  ومن  القادمة.  لألجيال  والدهور  العصور  عرب  لتنتقل 
اللفظ  بزخارف  ينشغل  ال  أن  السامية  الغاية  هذه  لتحقيق  واحلياة  النَّفَس  من  لديه  ما  بكل 

األسلوب. وشكليات 
ومع هذا يمكن القول: إن األستاذ من حيث رشاقة الذوق ورهافة الفؤاد وعمق الفكر 
وبُعد اخليال صاحب ملكة أدبية إبداعية خارقة، لذا ينتهج أسلوباً مميزاً وتعبيراً متغايراً حسب 
املوضوع؛ فبينام يريد إقناع العقل بالدالئل املنطقية يف املواضيع الفلسفية تراه يستعمل التعابري 
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النفس؛  بمجامع  يأخذ  بالروح  واالستعالء  بالقلب،  االرتقاء  يروم  عندما  ولكن  الوجيزة، 
عامل  عن  والسيام  األقامر،  وأنوار  والنجوم،  والشموس،  السامء،  عن  يبحث  عندما   : فمثالً
كل  وكأن  ورقّة،  لطافة  أسلوبُه  يتخذ  العوامل،  هذه  يف  وعظمته  اخلالق  قدرة  وجتليات  الربيع 
تشبيه من كالمه يستذكر لوحة فنية رائعة حماطة هبالة من أمجل األلوان وأعذهبا.. وكل تصوير 

من تصويراته تنفخ احلياة يف عامل ميلء بأكرب اخلوارق.
ووجدانه  وروحه  وفكره  حسه  يشبع  أن  اجلامعي  النور  لطالب  يمكن  الرس  هذا  ومن 
من  خمتارة  باقة  النور  ورسائل  يطمئن  ال  وكيف  النور.  رسائل  كليات  بقراءة  جميعاً  وخياله 
جنان القرآن الكريم املستوعب للعوامل واألكوان، ففيها عبري رياض الرمحن املبارك ونفحاته 

ونوره وضياؤه. 
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خريطة رشقي االناضول
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الفصل األول
املولد والنشأة

سنة ١٨٧٧م/١٢٩٤هـ
هويته الشخصية

«االسم واللقب: بديع الزمان سعيد..
اسم الوالد:  مريزا.(١)

اسم الوالدة:  نورية.(٢)
تاريخ الوالدة: سنة ١٢٩٣.(٣)

املرتبطة بقضاء  «خيزان» من  س» التابعة لناحية  «إسباريت»  رْ مسقط الرأس: قرية «نُوْ
أعامل والية  «بتليس».

امللة: مسلم.
الشكل: طويل القامة، عسليّ العيون، حنطي اللون.

العالمات الفارقة: بال.(٤)
اإلسالمية»  احلكمة  يف   «دار  أمالها  التي  الوثيقة  يف  سجل  سبق  ما  عىل  [وعالوة 

املعلومات اآلتية:]
(١) وكان والده «الصويف  مريزا» ورعاً يُرضب به املثل، مل يذق حراماً، ومل يطعم أوالده من غري احلالل. حتى إنه إذا ما عاد 
بمواشيه من املرعى شد أفواهها لئال تأكل من مزارع اآلخرين.(ش) ٥٤. وقد تويف يف العرشينات ودفن يف مقربة 

قرية  «نورس» وشاهد قربه مكتوب عليه «مرزه».
(٢) عندما سئلت والدته: ما طريقتك يف تربيـة أوالدك حتى حازوا هذا الذكاء النادر؟ أجابت: مل أفارق صالة التهجد 

طوال حيايت إال األيام املعذورة رشعا. ومل أرضع أوالدي إال عىل طهر ووضوء. (ب/٥٩).
(٣) حسب التاريخ الرومي الذي كان يستعمل رسمياً يف أواخر الدولة العثامنية وتبدأ فيه السنة أول (مارس)، وهذه السنة 

توافق سنة ١٢٩٤ هـ و١٨٧٦-١٨٧٧م.
(٤) من الوثيقة التي أمالها األستاذ النوريس حني قبوله عضواً يف   «دار احلكمة اإلسالمية» (ش)  ١٩٨.
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اسمي: «سعيد»، لقبي: «بديع الزمان» اسم والدي:  «مريزا»

ال أنتسب إىل ساللة معروفة -شافعي املذهب- أحد مواطني الدولة العلية العثامنية.
ناحية  يف  السنتني  يقارب  ما  عبداهللا  أخي  عند  درستُ  العلمية  دراستي  مستهل  يف 
املقررة  الدروس  فأكملت  حممد  اجلاليل(*)  الشيخ  تدريس  حلقة  إىل  انضممت  ثم  إسپاريت. 
كلها، وذلك يف قصبة  «بايزيد» التابعة لوالية  «أررضوم». ثم بدأت بتدريس شتى العلوم يف 

مدينة «وان» طوال مخس عرشة سنة.
وعندما أعلنت احلرب احلارضة -العاملية األوىل- اشرتكت فيها بصفة قائد  املتطوعني. 
ووقعتُ أسيراً بيد  الروس يف  «بتليس» ثم هربت من األرس وعدت إىل  إسطنبول. وأصبحت 

عضواً يف   دار احلكمة اإلسالمية منذ تأسيسها. 
فقدتُ إجازيت العلمية التي أخذهتا من الشيخ حممد  اجلاليل يف أثناء األرس. 

يل سبعة عرش مؤلفاً باللغة العربية، هي: إشارات اإلعجاز يف مظان اإلجياز، تعليقات، 
قزل إجياز، اخلطبة الشامية.(١) 

وبقية املؤلفات باللغة الرتكية وهي: نقطة، شعاعات، سنوحات، مناظرات، حماكامت، 
[ املحكمة  يس  شهادتنامه  مكتب  إيكي  ستة،  خطوات  إشارات،  رموز،  ملعات،  طلوعات، 

العسكرية العرفية] حقيقت جكردكلري [نو احلقائق].
أتكلم باللغة الرتكية والكردية كام أقرأ وأكتب باللغة العربية والفارسية».(٢)

أرسته
«إنني مل أشاهد والديت الرؤوفة منذ التاسعة من عمري، فلم أحظ بتبادل احلوار اللطيف 

معها يف جلساهتا، فبتّ محروماً من تلك املحبة الرفيعة.
ذهبن  حيث  عمري،  من  عرشة  اخلامسة  منذ  الثالث(٣)  أخوايت  مشاهدة  من  أمتكن  ومل 

(١) والرسائل الباقية ضمت يف املثنوي العريب النوري.
(٢) (ش)  ٢٠٤.

بيد» توفيت قبل احلرب العاملية األوىل. و خانم: وهي العاملة الفاضلة التي توفيت يف احلج  (٣) وهن: درية: هي والدة «عُ
. أثناء الطواف سنة ١٩٤٥ «الشعاعات، الشعاع احلادي عرش، املسألة احلادية عرشة» ومرجان: وهي أصغرهن جميعاً
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ة                                                                                     ٥٩ لــنــشــأ ا و لــمــولــد   ا

مع والديت إىل  عامل الربزخ. فبتّ محروماً من كثري من ألطاف الرمحة واالحرتام التي تشيع يف 
أجواء اجللسات األخوية الطيبة اللذيذة يف الدنيا.

فبتّ  اهللا-  -رمحهم  سنة  مخسني  منذ  إخوة(١)  ثالثة  من  أخويّ  أيضاً  أشاهد  ومل 
أولئك  جمالسة  يف  العطوف  والشفقة  الودود  األخوة  من  املنبثق  الرسور  من  محروماً 

املتقني  العلامء. األعزاء 
وعندما كنت أجتول اليوم مع أبنائي املعنويني األربعة الذين يعاونونني يف شؤوين، أُخطر 

عىل قلبي بيقني جزءٌ من بذرة  اجلنة التي ينطوي عليها اإليامن، مثلام أظهرهتا رسائل النور.
ذاقات  مَ من  محروماً  بتّ  لذا  األوالد.  أنجب  فلم  عزباً  حيايت  قضيت  إنني  وحيث 

حمبتهم الربيئة ومن ابتهاجهم وانرشاحهم.
هذا  يف  عليّ  وتعاىل  سبحانه  أنعم  حيث  قط،  النقص  هبذا  أشعر  كنت  ما  هذا  كل  ومع 

اليوم معنىً يف منتهى الذوق واللذة فضمد جراحايت األربعة املذكورة من جهات ثالث:
الرحيم  أحسن  لوالديت،  اخلاص  العطف  من  اآلتية  اللذة  عن  عوضاً  إنه  األوىل:  
تفوق  استفادة  النور  رسائل  من  يستفدن  الالئي  الوالدات  من  أُلوفاً   ، عليّ وتعاىل  سبحانه 
املعتاد ويتذوقن منها أذواقاً روحية خالصة، بـمثل ما جاء يف احلديث الرشيف « عليكم بدين 

العجائز»(٢) املذكور يف رسائل النور.
الثالث  أخوايت  جمالسة  من  الناشئ  األخوي  والعطف  والبهجة  الرسور  عن  وعوضاً 
-رمحهن اهللا- أحسن املوىل الكريم عليّ باأللوف من السيدات والشابات، وجعلهن سبحانه 
وتعاىل يف موضع أخوات يل، فأستفيد من دعواهتن وتعلقهن بـرسائل النور ألوفاً من الفوائد 
الثاين  القسم  هذا  صدق  عىل  عديدة  أمارات  وهناك  الروحية،  واملرسات  املعنوية  والثمرات 

يعرفها إخويت.
تويف  وحممد:  املعنوي.  وابنه  النوريس  األستاذ  تلميذ  الرمحن»  «عبد  والد  وهو   ١٩١٤ عام  تويف  اهللا:  وهم:  عبد   (١)
سنة١٩٥١. وعبد املجيد: تويف سنة ١٩٦٧. فأبناء السيد  مريزا بالتسلسل هم:  درية،  خانم، عبد اهللا، سعيد، حممد، 

عبد املجيد، مرجان.
٣٧٠/٦؛  اإلحياء،  أحاديث  ختريج  العراقي،  ٢٣٠/٤؛  اإلحكام،  اآلمدي،  ٧٨/٣؛  الدين،  علوم  إحياء  الغزايل،   (٢)
ص  املرفوعة،  األرسار  القاري،  عيل  ١٤؛  ص  املنتثرة،  الدرر  السيوطي،  ٢٩٠؛  ص  احلسنة،  املقاصد  السخاوي، 

١٢٤؛ العجلوين، كشف اخلفاء، ٩٢/٢.
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٦٠                                                                                                            سيرة ذاتية   
وايَ  أخَ الدنيا  يف  به  يمدين  كان  الذي  واملعنوي  املادي  العون  من  حرماين  عن  وعوضاً 
املرحومان ومن عطفهام ورأفتهام، فقد أحسن سبحانه وتعاىل عليّ بمئات األلوف من إخوة 
بل  العون  يد  إليّ  ون  ويـمدّ خالصاً  عطفاً  حيملون  النور  رسائل  خدمة  يف  مضحني  حقيقيني 

يفدون رأسامل حياهتم األخروية فضالً عن حياهتم الدنيوية.
وعوضاً عن حرماين من أذواق العطف واحلنان النابعة من األوالد -حيث ال أوالد يل 
يف الدنيا- أنعم سبحانه وتعاىل عليّ بمئات األلوف من األوالد  األبرياء، من حيث استفادهتم 
الرؤوفة  والشفقة  الثالث  العواطف  هذه  وتعاىل  سبحانه  ل  فحوّ  . مستقبالً النور  رسائل  من 

اجلزئية إىل مئات األلوف منها».(١)
أخوه عبد املجيد (*)

أخي  ابن  انتقال  بسبب  شديدين  واضطراب  باهنيار  شعر  قد  املجيد،  أخي  عبد  «إن 
ال  ما  مني  يأمل  كان  به،  ألـمّت  حمزنة  وأوضاع  أليمة  وألحوال  اهللا.  رمحة  إىل  الرمحن   عبد 
أقدر عليه من هـمة ومدد معنوي. ومع أين ما كنت أتراسل معه، إال أنني بعثت إليـه فجأة 
بضع رسائل من «الكلامت». كتب إليّ بعد أن قرأها: لقد نجوتُ -واحلمد هللا- فقد كنت 
مرشد  موقع  «الكلامت»  تلك  من  كلمة  كل  أخذت  اهللا  بفضل  ولكن  اجلنون،  وشك  عىل 
فنجوت  كثريين(٢)  مرشدين  واحدة-  وجدت -دفعة  فقد  واحداً  مرشداً  فارقت  ولئن  يل. 
واحلمد هللا. وأنا بدوري تأملت يف حاله، فعلمت أنه حقاً قد دخل مسلكاً جميالً وقد نجا 
كان  املضحني..  العاملني  املخلصني  طاليب  من  وهو  السابقة.(٣)  أوضاعه  من  اهللا  بفضل 
يزاول  كان  أنه  عن  فضالً  يرام،  ما  عىل  املعاشية  وحالته  «وان»  يف  مجيلة  أنيقة  داراً  يملك 
«وان»  املدينة  عن  بعيد  مكان  إىل  ذهايب  القرآن  خدمة  استوجبت  فعندما  التدريس..  مهنة 
ذهايب  عدم  األفضل  من  أنه   رأ وكأنه  يوافق.  مل  أنه  إال  استصحـابه،  أردت  احلدود،  عىل 
ل  وفضّ للنفي،  ضه  يعرّ وقد  السياسة  من  يشء  للقرآن  العمل  يشوب  قد  حيث  كذلك،  أنا 
مقصوده،  ضد  هو  بام  الرمحانية  اللطمة  جاءته  ولكن  معنا.  يشرتك  ومل  هو  حيث  املكوث 

(١) املالحق، ملحق  أمريداغ ٢.
(٢) حيث نفي إىل أرغاين ونفي األستاذ النوريس إىل  بوردور. ويقصد باملرشدين الكثريين رسائل النور.

(٣) املكتوبات، املكتوب الثامن والعرشون، املسألة الثالثة.
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ة                                                                                     ٦١ لــنــشــأ ا و لــمــولــد   ا

الذهاب  عىل  وأُرغم  اجلميل  منـزله  عن  وأُبعد  املدينة  من  أُخرج  إذ  منه،  توقع  غري  وعىل 
إىل  «أرغاين»».(١)

بيد ابن أخته عُ
العاملية  احلرب  يف  عنى،  بدالً  بقريب  استشهد  قد  طاليب،  أحد  «عبيد»  أختي  ابن  «كان 
األوىل. فرأيت يف املنام رؤيا صادقة عندي: أنني قد دخلت قربه الشبيه بمنـزل حتت األرض، 
رغم أنى يف األرس عىل بعد مسرية ثالثة أشهر منه، وأجهل مكان دفنه. ورأيته يف طبقة حياة 
 الشهداء. وقد كان يعتقد أنني ميت، وذكر أنه قد بكى عليّ كثيـراً، ويعتقد أنه ما زال عىل قيد 

احلياة، إالّ أنه قد بنى له منـزالً جميالً حتت األرض حذراً من استيالء  الروس».(٢)
ابن أخيه  عبد الرمحن(*)

«لقد تركني ابن أخي  «عبد الرمحن» منذ ثامين سنوات، وعىل الرغم من تلوثه بغفالت 
الدنيا وشبهاتـها وأوهامها فإنه كان حيمل جتاهي ظناً حسناً بام يفوق حدي بكثري. لذا طلب 
مني أن أسعفه وأمده بام ليس عندي وليس يف طوقي من مهة. ولكن مهة القرآن ومدده قد أغاثه، 
فأدت  أشهر.  بثالثة  وفاته  قبل  ختص «احلرش»  التي  العارشة»  إليه «الكلمة  لَ  أُوصِ بأن  وذلك 
تلك الرسالة دورها يف تطهريه من لوثات معنوية وكدورات األوهام والشبهات والغفلة، حتى 
كأنه قد ارتفع إىل ما يشبه مرتبة الوالية، حيث أظهر ثالث كرامات يف رسالته التي كتبها إليّ 
ع».(٣) قبل وفاته، وقد أدرجت رسالته تلك ضمن فقرات املكتوب السابع والعرشين فليراجَ

نسبه (٤)
إذا  بعضهم-:  اعتقاد  النور -حسب  عن  طالب  قالوا  حمكمة «دنيزيل»  يف  «إن  اخلرباء 

. (١) اللمعات، اللمعة العارشة. وأرغاين قضاء يبعد عن مدينة «وان» ٥٠٠ كم غرباً
(٢) املكتوبات، املكتوب األول.

(٣) املكتوبات، املكتوب الثامن والعرشون، املسألة الثالثة؛ ويراجع املالحق، ملحق  بارال.
(٤) ينقل شهود كثريون أن األستاذ النوريس كان قد ذكر يف جمالسه اخلاصة: أن نسبه ينتهي من جهة األب إىل اإلمام  احلسن 
ومن جهة األم إىل اإلمام  احلسني ريض اهللا عنهام إال أنه مل يرصح بذلك يف رسائله حفاظاً عىل اإلخالص وجتنبا عن 
إحراز مقام معنوي يف نظر الناس. فمثالً: «يا أخي إن املنتسب إىل  سيدنا عيل ريض اهللا عنه هو أنا، فام أتاين من شئ 

إال من سبيله..». «Son Şahitler ١ ص٢٤٠».
 Son Şahitler .«ومثال: «يا أخي صالح إنك سيد -من أهل البيت- حقاّ، ونورية كذلك سيدة، ومرزا أيضا سيد  
ووالدي  حسينية،  فوالديت  ألحد،  هذا  تذكر  أن  احذر  ولكن  البيت-  أهل  سيد -من  «إنني  ومثال:   »  ٢٠١ ص   ٣

 حسني». «Son Şahitler ٣ ص ٢٣٨».
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٦٢                                                                                                            سيرة ذاتية   
هلم  قلت  قد  وأنا  صدر.  برحابة  قونه  يصدّ طالبه  مجيع  فإن  أنه  املهدي  النوريس  سعيد  ادّعى 
هذا  يف  خمتلطة  األنساب  إن  حيث  البيت  من  آل  نفيس  أعدّ  أن  أستطيع  ال  إنني  يف  املحكمة: 
الزمان بام ال يمكن متييزها، بينام مهدي آخر الزمان سيكون من  آل البيت. رغم أنني بـمثابة 
آل  معاين  من  معنىً  وإن  منه،  احلقيقة  درس  وتلقيت  وجهه  اهللا  كرم  عيل  لسيدنا  معنوي  ابن 
حممد ملسو هيلع هللا ىلص يشمل  طالب النور احلقيقيني، فأعدّ أنا أيضاً من  آل البيت، إالّ أن هذا الزمان هو 
وحب  األنانية  يف  الرغبة  كانت-  جهة  النور -بأية  مسلك  يف  وليس  املعنوي،  الشخص  زمان 
الشخصية والتطلع إىل املقامات واحلصول عىل الرشف وذيوع الصيت، وكل ذلك منافٍ لرس 

. اإلخالص تماماً
فأنا أشكر ريب اجلليل بام ال هناية له من الشكر أنه مل جيعلني أُعجب بنفيس، لذا ال أتطلع 
إىل مثل هذه املقامات الشخصية التي تفوق حدي بدرجات ال تعد وال حتىص، بل لو أُعطيت 
مقامات رفيعة أخروية فإنني أجد نفيس مضطراً إىل التخيل عنها لئال أخلّ باإلخالص الذي يف 

النور. هكذا قلت للخرباء وسكتوا...»(١)
خمايل النبوغ يف عهد الصبا

ل؟ قضاء عمر سعيد يدوم ألف  رين تُفضّ ثتُ خيايل يف عهد صباي: أيَّ األمْ «لقد حدّ
حياة  مع  باقياً  وجوداً  أم  العدم،  إىل  ذلك  ينتهي  أن  عىل  وأهبتها  الدنيا  سلطنة  مع  سنة  ألف 
: إنني ال أريد العدم بل البقاء  اعتيادية شاقة؟ فرأيته يرغب يف الثانية ويضجر من األوىل، قائالً

ولو كان يف جهنم!.(٢)
سف القمر، فسألت والديت: ما هذا الذي حدث للقمر؟. وحينام كنت صبياً خُ

قالت: ابتلعته احلية!. 
قلت: ولكنه يتبني! 

األستاذ  نسب  املالزكردي،  زاهد  وحممد  مال  بادليل،  القادر  و عبد  أر  شاهني  الدين  حقق  الباحثون  نجم  =  وقد   
من  عشرية  بن  مريزا  رشان،  خالد  بن  مريزا  بن  خرض  عيل  بن  صويف  مريزا  «والده:  اآليت:  إىل  وتوصلوا  النوريس 
إسباريت. أما والدته: فهي  نورية بنت مال طاهر من قرية  «بلكان» التي تبعد عن قرية  «نورس» ثالث ساعات. وهي 

من  عشرية خاكيف. والعشريتان من قبائل   األكراد اهلكارية».
(١) املالحق، ملحق أمريداغ ١.

(٢) الشعاعات، الشعاع احلادي عرش، املسألة الثامنة؛ الكلامت، الكلمة العارشة، احلقيقة احلادية عرشة.
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ة                                                                                     ٦٣ لــنــشــأ ا و لــمــولــد   ا

قالت: إن احليات يف السامء شفافة كالزجاج تشف عام يف بطنها. 
كنت أتذكر هذه احلادثة كثيراً وأسائل نفيس: كيف تدور خرافة بعيدة عن احلقيقة إىل 

هذه الدرجة عىل لسان والديت احلصيفة اجلادة يف كالمها؟.
تلقوا  قد  والديت،  تقول  كام  يقولون  الذين  أن  رأيت  الفلك  علم  طالعت  حينام  ولكن 
؛ ألن  الفلكيني شبهوا القوسني الناشئني من تداخل دائرة الشمس، وهي  التشبيه حقيقةً واقعيةً
منطقة البـروج ومدار درجاهتا، مع دائرة القمر وهي ميل القمر ومدار منازله، شبهومها تشبيهاً 
لطيفاً بحيتني ضخمتني، وسمومها تنينني، وأطلقوا عىل إحد نقطتي تقاطع تلك الدائرتني 
حيلولة  حتصل  الذنب  والشمس  الرأس  القمر  يبلغ  فحينام  «الذنب».   واألخر «الرأس» 
األرض -كام يصطلح عليها  الفلكيون- أي تقع األرض بينهام تماماً، وعندها خيسف القمر. 

أي كأن القمر يدخل يف فم التنني، حسب التشبيه السابق.
غدا  العوام  كالم  إىل  الزمن  بمرور  الراقي  العلمي  التشبيه  هذا   رس عندما  وهكذا 

التشبيه تنيناً عظيماً مجسماً يبتلع القمر!.(١)
ويف حوايل التاسعة من عمري ومجيع األهلني وأقاريب ينتسبون إىل الطريقة  النقشبندية 
أهيا  أقول:  خالفهم  عىل  كنت  اخليزاين»(٢)  هو  «الغوث  هناك  مشهور  شيخ  من  ويستمدون 
الشيخ الكيالين أقرأ لك سورة الفاحتة جد يل ما ضيعتُه من جوز مثالً أو أي يشء تافه آخر. 
أوراد  من  قرأت  ما  وهلذا  مرة.  ألف  ومهته  بدعائه  الشيخ  أمدين  لقد  فواهللا  عجيب  ألمر  وإنه 
وأذكار طوال حيايت إالّ وأهديتها أوالً إىل حرضة الرسول األعظم ملسو هيلع هللا ىلص ثم إىل الشيخ الكيالين، 
وعىل الرغم من أنني منتسب إىل الطريقة  النقشبندية بثالث جهات(٣) فإن حمبة الطريقة  القادرية 
االشتغال  يعيق  كان  بالعلم  االنشغال  أن  إالّ  مني،  اختيار  دون  حكمه  فيّ  جيري  ومشربَـها 

بالطريقة  الصوفية.(٤)
ومع ذلك كنت أمحل حالة روحية تتسم بالفخر واالعتـزاز، يوم كنت يف العاشـرة من 

(١) اللمعات، اللمعة الرابعة عرشة؛ الكلامت، اللوامع؛ صيقل اإلسالم، حماكامت عقلية.
(٢) هو الشيخ  صبغة اهللا األروايس وهو خليفة السيد  طه النهري الذي هو خليفة  موالنا خالد النقشبندي.

(٣) حيث إن والديه وأستاذه منتسبون إىل هذه الطريقة.
(٤) اللمعات، اللمعة الثامنة.
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٦٤                                                                                                            سيرة ذاتية   

عمري، بل حتى أحياناً بصورة حب للمدح والثناء. فكنت أتقلد طور بطل عظيم ورائد كبري 
وصاحب عمل عظيم خالف رغبتي.

فكنت أقول لنفيس: ما هذا الظهور واالختيال والسيام يف الشجاعة، وأنت ال تساوي 
بأن  احلرية،  تلك  أجيبت  شهرين،  منذ  ولكن  باجلواب.  وجاهالً  حائراً  فكنت  نقري؟   رشو
تساوي  ال  صغرية  بذرة  إالّ  فلست  أنت  أما  مسبَق.  بحس  بنفسها  تُشعر  كانت  النور  رسائل 
شيئاً ولكن إلحساسك قبل الوقوع تعدّ تلك العناقيد الفردوسية رسائل النور كأهنا ملكك، 

وتتباهى. فتزهو 
املدح  حيبون  كانوا  أهالينا  أن  يعرفون  القدامى  وطاليب  أهلها  فإن  قريتنا  «نورس»  أما 
طور  تقلّد  فريغبون  واإلقدام،  الشجاعة  يف  السابقون  أهنم  إلظهارهم  كثيراً  عليهم  والثناء 

البطولة وكأهنم قد فتحوا مملكة كبرية.
فكنت أعجب من نفيس ومن طورها هذا. واآلن عرفت الرس بإخطار حقيقي:

بنور  عظيماً  فخراً  ستكسب  قريتهم  «نورس»  ألن  يتباهون  النورسيني،  أولئك  أن 
القرية  تلك  سيعرفون  والناحية  الوالية  باسم  يسـمعوا  مل  الذين  إن  حتى  النور،  رسائل 
اإلهلية  النعمة  لتلك  مسبق-  -بحس  شكراهنم  يظهرون  النورسيون  فهؤالء  بالغ.  باهتامم 

. عىل صورة زهو وتباهٍ
نعم، إنه عندما كان مجيع  كردستان يتخذ وضع املفتخر املختال بغزارة الطالب واألئمة 
بـ«سيدا»(٢)  وامللقب  الشهري  تاغي»(١)  الرمحن  عبد  وجهود «الشيخ  هبمة  املتخرجني  والعلامء 
املناظرات  ناحيتنا  «إسباريت» التابعة لقضاء  «خيزان» كنت أشعر بينهم أيضاً ضمن تلك  يف 
سيفتحون  أولئك  العلامء  كأن  والصوفية،  العلمية  الواسعة  والدائرة  العالية  واهلمة  العالية 
القدامى  مناقب  العلامء  عمري-  من  العارشة  أجتاوز  مل  -وأنا  أستمع  فكنت  كلها.  األرض 
الطالب  العلامء  هؤالء  أن  قلبي:  إىل  ويرد  والسـادة  األقطاب،  العظام  واألولياء  املشهورين 
ـه  سيفتحون آفاقاً عظيمة يف العلم والدين. إذ لو تفوق أحدهم بيشء من الذكاء فاالهتامم يوجّ
من  أتحيّر  فكنت   . كثيراً ويزهو  يفتخر  علمية  مناظرة   لد مسألة  يف  أحدهم  ظهر  وإن  إليه، 

(١) ١٢٤٧-١٨٨٤/١٣٠٤م.
(٢) كلمة تطلق عىل العلامء بمعنى األستاذ. يف املناطق الرشقية من تركيا عىل األغلب.
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ة                                                                                     ٦٥ لــنــشــأ ا و لــمــولــد   ا

. حتى كان بني شيوخ الطرق  الصوفية وضمن دائرهتم  هذا، إذ كانت عندي تلك املشاعر أيضاً
احلد.(١)  هذا  إىل   أخر مدن  عليها يف  مل أقف  احلرية  تثري  مسابقة  وواليتنا  وقضائنا  ناحيتنا  يف 
فإن شئت فاذهب بخيالك إىل جملس «سيدا» قدّس رسه يف قرية  «نورشني».. وما أظهرت من 
ـرَ فيها ملوكاً يف زي الفقراء ومالئكة يف زي األنـايس.  املدنية اإلسالمية بصحبته القدسية، تَ
األنايس،  بلباس  تلبسوا  عقارب،  فيها  ـرَ  تَ األعاظم  جلنة  يف  وادخل  إىل  «باريس»  اذهب  ثم 

وعفاريت تصوروا بصور اآلدميني».(٢)

سنة ١٨٨٥م/١٣٠٣هـ
خطواته نحو العلم وشيوخه

، إنام هو تلقينات والديت رمحها اهللا  «أقسم باهللا إن أرسخ درس أخذته، وكأنه يتجدد عليّ
ودروسها املعنوية، حتى استقرت يف أعامق فطريت وأصبحت كالبذور يف جسدي، يف غضون 
عمري الذي يناهز الثامنني رغم أنى قد أخذت دروساً من ثامنني ألف شخص،(٣) بل أر يقينا 
اهللا-  والديت -رمحها  درس  أشاهد  أنى  بمعنى  البذور.  تلك  عىل  تبنى  إنام  الدروس  سائر  أن 
احلقائق  ضمن  األساس  البذور  عمري،  من  األويل  السنة  يف  وأنا  وروحي  لفطريت  وتلقيناهتا 

العظيمة التي أراها اآلن وأنا يف الثامنني من عمري.(٤)
وكانت بداية حتصيل العلم سنة (١٨٨٥م-١٣٠٣هـ) بتعلّم القرآن الكريم(٥) «حيث 
ساقته حالته الروحية إىل مراقبة ما يستفيضه أخوه الكبري  عبد اهللا من العلوم فأعجب بمزاياه 
الراقية وتكامل خصاله الرفيعة بتحصيله العلوم، وشاهد كيف أنه بزّ أقرانه يف القرية وهم ال 
يستطيعون القراءة والكتابة. فدفعه هذا اإلعجاب إىل شوق عظيم جاد لتلقي العلم؛ لذا شدّ 

(١) املالحق، ملحق  أمريداغ ١.
(٢) املثنوي العريب النوري، حباب من عامن القرآن.

 : (٣) أي إنه قد أخذ الدرس من كل ما حوله حتى من الذباب، حيث يقول: «إين رأيت نفيس مغرورة بمحاسنها. فقلتُ
!. فقالت: فإذن ال أهتم بام ليس يل من البدن.. فقلت: ال بد أن ال تكوين أقل من الذباب.. فإن شئتِ  ال متلكني شيئاً
هذا،  ه  مَ ألهَ من  سبحان  بيديه!  ورأسه  عينيه  ويمسحُ  برجليهِ  يهِ  جناحَ ينظِّفُ  كيفَ  الذباب،  هذا  إىل  فانظري  شاهداً 

وصيّره أستاذاً يل وأفحمَ به نفيس!». املثنوي العريب النوري، قطرة، ذيل القطرة.
(٤) اللمعات، اللمعة الرابعة والعرشون.

Şualar‚ Birinci Şua (٥)
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٦٦                                                                                                            سيرة ذاتية   
الرحال إىل طلبه يف القر املجاورة  لـ«نورس» حتى حطها يف قرية  تاغ عند مدرسة  املال حممد 

أمني أفندي إالّ أنه مل يتحمل املكوث فيها، فرتكها.
فعاد إىل قريته  «نورس» وهي املحرومة من كتّاب أو مدرسة لتلقي العلم، واكتفى بام 

سه له أخوه الكبري «املال  عبد اهللا» يف أثناء زيارته األسبوعية للعائلة. يدرّ
شيخ  شيخان» -أي  إىل  «مراعي  بعدها  ومن  قرية  برمس  إىل  ذهب  قصرية  مدة  وبعد 
تاغي- ثم إىل قرية  نورشني وبعدها إىل قرية  خيزان ولرفضه التحكم به تشاجر يف قرية  «برمس» 
مع أربعة من الطالب، حيث اتفق هؤالء األربعة عىل مشاكسته باستمرار مما دفعه إىل املثول 
بني يدي الشيخ سيد  نور حممد شاكياً إليه هؤالء األربعة قائالً باعتزاز: «أهيا الشيخ املحرتم! 

أرجو أن تقول هلؤالء أالّ يأتوا للشجار معي جميعاً فليأتوا مثنى مثنى!».
 : انرشح الشيخ سيد  نور حممد من هذه الرجولة املبكرة يف «سعيد الصغري» وقال مالطفاً

«أنت تلميذي، لن يتعرض لك أحد».
وبعد هذه احلادثة أُطلق عليه «تلميذ الشيخ» فظل يف هذه املدرسة مدة، ثم تركها ذاهباً 

مع أخيه املال  عبد اهللا إىل قرية  «نورشني». 
وكان حيق لكل عامل حصل عىل إجازة العالِمية أن يفتح كتّاباً «مدرسة» يف القرية التي 
يرغب فيها حسبةً هللا. وتقع مصاريف الطالب عليه إن كان قادراً عىل ذلك، وإالّ فاألهلون 
يتداركوهنا من الزكاة والصدقات والتبـرعات. بمعنى أن العامل عليه التدريس مجاناً واألهلون 
يتعهدون بدفع احتياجات الطالب ولوازمهم. إالّ أن سعيداً الصغري كان ينفرد من بني الطالب 

مجيعهم يف عدم أخذه الزكاة من أحد».(١)
اإلباء والشمم

كان  والده  أن  كام  طفولته،  أيام  منذ  احلال  فقري  كان  القديم  سعيداً  أن  من  الرغم  عىل 
فقري احلال كذلك، فإن عدم قبوله الصدقات واهلدايا من اآلخرين، بل عدم استطاعته قبوهلا 
الشديدة جدا، وعدم ذهاب «سعيد» قط يف أي وقت من األوقات  إال بمقابل، رغم حاجته 
ألخذ األرزاق من الناس وعدم تسـلمه الزكاة من أحد -عن علم- كام كانت العادة جارية 

T. Hayat‚ ilk hayatı (١)
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ة                                                                                     ٦٧ لــنــشــأ ا و لــمــولــد   ا

يف  كردستان، حيث كانت أرزاق  طالب العلم تدفع من بيوت األهلني وتسد مصاريفهم من 
أموال الزكاة. أقول إين عىل قناعة تامة اآلن من أن حكمة هذا األمر هي: 

آخر  يف  واآلخرة-  لإليامن  خالصة  سامية  خدمة  هي  -التي  النور  رسائل  جعل  عدم 
أيامي وسيلة ملغانم الدنيا، وعدم جعلها ذريعة لجرّ املنافع الشخصية. 

فألجل هذه احلكمة أُعطيتْ يل هذه احلالة، حالة النفور من تلك العادة املقبولة وتلك 
بالعيش  فرضيتُ  الناس.  من  املسألة  يد  فتح  وعدم  منها،  واهلروب  املرضة،  غري  السجية 
الكفاف وشدة الفقر والضنك. وذلك لئال يفسد اإلخالص احلقيقي الذي هو القوة احلقيقية 

لرسائل النور.
وأشعر كذلك أن يف هذا األمر إشارة فيها مغز، بأن هذه احلاجة هي التي ستدفع  أهل 

غلبوا عىل أمرهم.(١) العلم يف األزمان اآلتية إىل االهنامك هبموم العيش حتى يُ
سنة ١٨٩١م/١٣٠٨هـ

بشارة  الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص
كنف  إىل  وعاد  الدراسية  احلياة  ترك  ثم  إىل  «خيزان»  انتقل  ثم  يف  «نورشني»  مدة  ظل 

والديه يف قرية  «نورس» وظل فيها حتى اخضرّ الربيع.
ويف هذه األثناء رأ فيام ير النائم: أن القيامة قد قامت، والكائنات بعثت من جديد. 
ففكر كيف يتمكن من زيارة الرسول األعظم ملسو هيلع هللا ىلص، ثم تذكر أن عليه االنتظار يف بداية الرصاط 
فزارهم  الكرام  والرسل  مجيع   األنبياء  به  مرّ  وهكذا  إليه..  فأرسع  فرد،  كل  عليه  يـمرّ  الذي 
واحداً واحداً وقبّل أيدهيم وعندما حظي بزيارة الرسول األعظم ملسو هيلع هللا ىلص هو عىل يديه فقبلهام ثم 

(٢).« ره الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: «سيوهب لك علم القرآن ما مل تسأل أحداً طلب منه العلم. فبشّ
إىل  للذهاب  والده  فاستأذن  العلم.  طلب  نحو  فيه  عظيماً  شوقاً  الرؤيا  هذه  رت  فجّ
ناحية «أرواس» لتلقي العلم من املال حممد أمني أفندي ولكن عندما أوىص األخري أحد طالبه 
بتدريسه شعر سعيد الصغري بأنه قد ترفّع عن تدريسه فثقل عليه األمر وحزّ يف نفسه، حتى إنه 

(١) املالحق، ملحق أمريداغ ٢.
(٢) ورؤيا مشاهبة هلذه سجلها األستاذ يف ختام بحثه حول أمهية القرآن وهيمنته يف صيقل اإلسالم، السانحات.
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٦٨                                                                                                            سيرة ذاتية   

برتفعه  ره  ذكّ ثم   !ياسيد كذلك..  ليس  : «إنه  قائالً الدروس   إحد يف  أستاذه  عىل  اعرتض 
عن تدريسه».

وبعد مدة وجيزة قضاها يف  «أرواس» قصد مدرسة « مري حسن ويل»، وملا شاهد هناك 
بالكتاب  وبدأ  املقررة  الكتب  دروس  من  سبعةً  ترك  أيضاً  اجلدد  بالطالب  االهتمـام  عدم 
برفقة  ه  توجّ بعده  ومن  شهر.  ملدة  واش)  (كَ قصبة  وسطان  يف  لالستجامم  ذهب  ثم  الثامن، 

صديقه «املال حممد» نحو  بايزيد وهي قضاء عىل احلدود اإليرانية تابعة لوالية  «أغري».(١)
الدراسة احلقة

النحو  مبادئ   سو اآلن  حتى  قرأ  قد  يكن  مل  إذ  يف  «بايزيد»،  احلقة  دراسته  بدأت 
والرصف، وقد قرأ إىل «اإلظهار».(٢) 

ويف ذلك الوقت مل يبد عىل سعيد ذكاء خارق أو قوة معنوية وحدها بل ظهرت عليه 
أيضاً حالة عجيبة كانت خارجة عن نطاق استعداده وقابليـاته كلها، بحيث إنه بعد اطالعه 
فكأنه أكمل  العجيبة،  احلالة  ظهرت عليه  سنتني،  أو  خالل سنة  مبادئ الرصف والنحو  عىل 
وتسلم  عليها  وأُجيز  استوعبها  وقد  أشهر،  ثالثة  خالل  كتابا  مخسني  من  يقرب  ما  قراءة 

الشهادة بإكامهلا.(٣)
حممد  اجلاليل»  الشيخ  يد  عىل  أشهر  ثالثة  واملكثفة  اجلادة  الدراسة  هذه  «دامت 
من «مال  ابتداءً  األناضول،  يف  رشقي  للطالب  املقررة  الكتب  مجيع  قراءة  أتم  أنه  والغريب 
دون  من  دروس،  عرشة  إىل  وربام  درسني  أو  درساً  كتاب  كل  من  يقرأ  كان  إذ  جامي»(*) 
عن  حممد  اجلاليل»  «الشيخ  أستاذه  منه  استفرس  وعندما  بغيـره.  يبدأ  ثم  الكتاب  يتم  أن 
مجيع  قراءة  طوقي  يف  «ليس  أجاب:  السائد-  للعرف  -املخالف  العمل  هبذا  قيامه  سبب 
ما  وكل  لديكم.  ومفتاحها  اجلواهر،  بصندوق  شبيهة  الكتب  فهذه  وفهمها،  الكتب  هذه 
لكي  الكتب،  هذه  تبحث  ماذا  أعني  الصندوق،  هذا  حيتويه  ما  إىل  إرشادي  منكم  أرجوه 

طبعي». يوافق  ما  منها  أختار 
T. Hayat ilk hayatı (١)

للربكوي. النحو  يف  كتاب  و«اإلظهار»  (٢) T. Hayat ilk hayatı؛ 
(٣) املالحق، ملحق أمريداغ ٢.
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ة                                                                                     ٦٩ لــنــشــأ ا و لــمــولــد   ا

أستطيع  «ال  أجاب:  طبعك؟»  يوافق  العلوم  هذه  من  «أيّ  أستاذه:  سأله  وعندما 
أفهم  ال  أو  الفهم  حق  مجيعها  أفهم  أن  فإما  عندي،  سواء  فكلها  العلوم،  هذه  بني  التمييز 

شيئا». منها 
كان يقرأ يف هذه الشهور الثالثة يومياً ما يقارب مئتي صفحة أو يزيد من متون أمهات 
الكتب أمثال: «مجع اجلوامع»(١) و«رشح املواقف»(٢) و«ابن حجر»(٣) مع الفهم التام من دون 
شافية،  إجابة  عنه  وجييب  إالّ  كان  علم  أي  عن  سؤاال  يُسـأل  كان  ما  أنه  حد  إىل  أحد.  معونة 

فاستغرق يف القراءة والدراسة حتى انقطعت عالقته مع احلياة االجتامعية.
وكان نادراً ما يتكلم، ويقيض معظم أوقاته عند رضيح الشيخ  «أمحد اخلاين»(*) األديب 
. وهلذا كان الناس  الكردي الشهري وخاصة يف الليايل، علماً أن الناس يرتهبون من دخوله نهاراً

يقولون: إنه حظي بفيض من  «أمحد اخلاين» ويسندون وضعه هذا إىل كرامة الشيخ.
ثم قرر الذهاب إىل  بغداد -لزيارة علامئها- وتزيا بزي  الدراويش وانطلق يقطع اجلبال 
الوعرة والغابات الكثيفة ليل هنار مشياً عىل األقدام، سالكاً مسلك  الزهاد، حيث بدأ بمزاولة 
الرياضة الروحية وممارسة التزهد، حتى هزل يوماً بعد يوم ونحل جسمه ومل يعد يطيق هذا 
النوع من الرياضـة، إذ كان يكتفي بقطعة من اخلبز طوال ثالثة أيام، سعياً لبلوغ حالة  احلكامء 

الذين ينظرون إىل الرياضة الروحية إهنا توقد الفكر.
واختذ القاعدة النبوية اجلليلة « دع ما يريبك إىل ما ال يريبك»(٤) دستوراً حلياته من زاوية 
التصوف الذي وصفه اإلمام  الغزايل يف كتابه «إحياء علوم الدين» فرتك كل ما فيه شبهة، حتى 

بدأ يقتات عىل األعشاب، إىل أن وصل  بتليس.(٥)
مجعه  مشهور  خمترص  وهو  هـ)  الوهاب  السبكي(٧٢٧-٧٧١  الدين  عبد  لتاج  الفقه:  أصول  يف  اجلوامع  مجع   (١)
وسامه  والسيوطي  و الغزي  شعراً  الطوخي  نظمه  وممن  كثرية،  وحواشٍ  كثرية  رشوح  له  مصنف،  مائة  زهاء  من 

الساطع». «الكوكب 
(٢) املواقف يف علم الكالم، للعالمة عضد الدين اإلجيي املتويف (٧٥٦ هـ) وهو كتاب جليل القدر رشحه علامء أجالء 

منهم  اجلرجاين و الكرماين و األبر وغريهم.
لإلمام  الطالبني  منهاج  رشح  وهـو  املكي،  حجر  اهليتمي  البن  املنهاج»  رشح  يف  املحتـاج  «حتفـة  كتاب  املقصود   (٣)

 النووي  الشافعي.
(٤) البخاري، البيوع ٣؛ الرتمذي، القيامة ٦٠؛ أمحد بن حنبل، املسند، ١٥٣/٣.

T. Hayat ilk hayatı  (٥)
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٧٠                                                                                                            سيرة ذاتية   

زي  العلامء
من  أحد  قيام  دون  حالت  موانع  وجدت  العمر  من  عرشة  الرابعة  يف  كنت  «عندما 
ها عىل رأيس وإلبايس اجلبة، كدليل عىل الشهادة العلمية، كام   األساتذة عىل وضع العاممة ولفِّ

. فام كان لبس اجلبة اخلاصة بالعلامء والكبار يالئم سني الصغري.. كانت العادة جارية سابقاً
كان  العلامء يف ذلك الوقت، قد اختذوا موقف املنافس يل أو التسليم التام فلم يتمكنوا 
أن يتقلدوا طور األستاذ. وحيث إن عدداً من  األولياء العظام قد ارحتلوا من الدنيا، لذا مل جيد 

أحد يف نفسه الكفاءة ليلبسني اجلبة أو يضع عىل رأيس العاممة.(١)
يف  يومني  وحرض  أفندي  أمني  حممد  الشيخ  إىل  توجه  عندما  يف  «بتليس»  ذلك  «كان 
ردّ  ولكنه  زي  الدراويش  ويدع  «اجلبة»  زي  العلامء  يلبس  أن  الشيخ  وكلّفه  درسه،  حلقة 
مالبس  العلامء، وكيف أكون  بلبس  الئقا  فال أجدين  لم،  قائال: «إنني مل أبلغ بعدُ الحُ تكليفه 

عالماً وأنا مازلت صبياً؟»».(٢)
إىل األخ املال عبد اهللا

ثم ذهب إىل أخيه «املال عبداهللا» يف مدينة  شريوان فقال له املال  عبد اهللا: 
لقد أنهيتُ كتاب «رشح الشمسية»(٣) فام قرأت أنت؟

! بديع الزمان: لقد قرأت ثامنني كتاباً
املال  عبد اهللا: ماذا تعني؟

بديع الزمان: لقد أهنيت الكتب املقررة كلها بل قرأت كتباً أخر عالوة عليها.
املال  عبد اهللا: إذن سأمتحنك.

بديع الزمان: أنا مستعد. سل ما بدا لك!

(١) املالحق، ملحق قسطموين، جبة موالنا خالد.
T.Hayat‚ ilk hayatı  (٢)

(٣) الشمسية: رسالة يف قواعد املنطق للقزويني املعروف بالكاتبي (٦٠٠-٦٧٥هـ)، رشحها  التفتازاين والتحتاين (٧٦٦) 
رشحا جيدا. ولكونه متداوالً بني الطلبة، سامه (حترير القواعد املنطقية يف رشح الشمسية).
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ة                                                                                     ٧١ لــنــشــأ ا و لــمــولــد   ا

ر فيه  ثم امتحنه املال  عبد اهللا بتوجيه األسئلة إليه، وملا أصغى إىل أجوبته السديدة، قدّ
كفاءته العلمية، حتى اختذه أستاذاً له، مع أن بديع الزمان كان قبل ثامنية أشهر تلميذاً لديه.(١) 

[وجرت بينهام يف هذه الفرتة املحاورة اآلتية:]
ميزان دقيق يف حماورة

«جرت بيني وبني أخي الكبري املال  عبد اهللا رمحه اهللا هذه املحاورة، سأوردها لكم:
وهو  رسه.  قدس  الدين(*)  ضياء  مريدي  الشيخ  خواص  من  املرحوم  أخي  كان 
مرشدهم  حب  يف  اإلفراط  يف  بأساً  يرون  ال  الطرق  الصوفية  وأهلُ  الصاحلني.  من  األولياء 
واملبالغة يف حسن الظن هبم، بل يرضون هبذا اإلفراط واملبالغة، لذا قال يل أخي ذات يوم: «إن 
 الشيخ ضياء الدين عىل علم واسع جداً واطالع عىل ما جيري يف الكون، بمثل اطالع  القطب 
ليغريني  ذلك  كل  مقامه..  وعلو  أعامله  خوارق  عىل  األمثلة  من  الكثري  رسد  ثم  األعظم!..»، 

باالنتساب إليه واالرتباط به. 
نفسه  الدين  ضياء  قابلت  الشيخ  فلو  تغايل!  أنت  الكريم،  أخي  «يا  له:  قلت  ولكني 
أللزمته احلجة يف كثري من املسائل، وإنك ال حتبه حباً حقيقياً مثيل! ألنك يا أخي الكريم حتب 
ضياء الدين الذي تتخيله يف ذهنك عىل صورة قطب أعظم له علم بام يف الكون! فأنت مرتبط 
حمبتك  لزالت  حقيقته،  وبانت  احلجاب  فع  رُ فلو  الصفة،  هذه  ألجل  وحتبه  العنوان  هبذا  معه 
! أما أنا -يا أخي- فأُحب ذلك الشخص الصالح والويل املبارك حباً شديداً  له أو قلّت كثيراً
بمثل حبك له، بل أوقره توقيراً يليق به وأجلّه وأحرتمه كثيراً، ألنه مرشد عظيم ألهل اإليامن 
يف طريق احلقيقة املستهدية بالسنة النبوية الرشيفة. فليكن مقامه احلقيقي ما يكون، فأنا مستعد 
. فلو أُميط اللثام عن مقامه احلقيقي فال أتراجع وال  ألن أضحي بروحي ألجل خدمته اإليمانَ
أختىل عنه وال أقلل من حمبتي له، بل أوثق االرتباط به أكثر، وأُوليه حمبة أعظم وأبالغ يف توقريه. 
فأنا إذن يا أخي الكريم أُحب ضياء الدين كام هو وعىل حقيقته؛ أما أنت فتحب ضياء الدين 

الذي يف خيالك».(٢)
T.Hayat‚ ilk hayatı  (١)

(٢) ألنك تطلب ملحبتك ثمناً غالياً جداً، إذ تفكر أن يقابل حمبتك بام يفوق ثمنها مائة ضعف، واحلال أن أعظم حمبة ملقامه 
. (املؤلف). احلقيقي تظل زهيدة جداً
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٧٢                                                                                                            سيرة ذاتية   
وملا كان أخي املرحوم عالماً منصفا حقاً، فقد ريض بوجهة نظري وقبلها وقدرها».(١)

الرجولة املبكرة
«إن مناظرة «سعيد» يف ذلك الزمن البعيد لعلامء أجالء وهو بعدُ يف فرتة الصبا، وإجابته 
- إجابة صائبة رغم كونـها يف أعقد املسائل،  عن أسئلتهم الغامضة -من دون أن يسأل أحداً
حدة  من  ناشئة  ليست  أهنا  جازماً  وأعتقد  قاطعا،  اعرتافا  أعرتف  ظهرت،  التي  احلالة  هذه 
ئاً  ذكائي، وال من خارق استعدادي قط. فأنا الذي كنت صبياً صغيراً، مبتلىً بأمور كثرية، مبتدِ
اإلجابة عىل أسئلة  ومثيراً للمناقشات، فام كان يف طوقي قطعا  بعد يف العلوم، سارح الفكر، 
عىل  فأنا  لذا  العلم،  وصغار  طالب  صغار  العلامء  مناقشات  يف  أُغلب  كنت  بل  أفذاذ،  علامء 

اقتناع تام بأن إجابايت الصائبة تلك، ليست ناشئة من استعدادي وال من ذكائي. 
فلقد كنت طوال السنوات السبعيـن املاضية يف حرية من هذا األمر، ولكن اآلن -بفضل 
اهللا وإحسانه- فهمت حكمة منها وهي: أنه ستُمنح شجرةٌ طيبة لعلوم  املدارس الدينية التي 

اد ومعارضون كثريون.  هي بمثابة بذرة العلوم وسيكون خلادم تلك الشجرة حسّ
الزمان  هذا  يف  املسلمني  بني  املختلفة  واملسالك  املشارب  قيام  أصحاب  فإن  وهكذا 
بانتقاد عمل خدام تلك الشجرة (شجرةِ النور) والسيام من علامء الدين سواء بسبب املنافسة 
أو بسبب اختالف املشارب، فضال عام تثري رسائل النور كثيراً من عرق علامء الدين، كام كان 
ا ونشرِ مؤلفاتٍ يف تفنيد آراء اآلخرين  ا يف دحض بعضهم بعضً دأب  أهل السنة والمعتزلةِ سابقً
والظهور عليهم.. أقول بينام كان األمر ال بد أن يؤول إىل هذا أراد اهللا سبحانه أن جيري األمر 
عىل خالف تلك العادة املتبعة منذ القدم. فألْفُ شكر وشكر هللا سبحانه. وأنا عىل اعتقاد جازم 
أن سبب عدم تأليفهم أيّ كتاب لنقد رسائل النور أو االعرتاض عليها إنام هو: إجابةُ سعيد 
الصغري إجابة صائبة عىل علامء عظام، يف ذلك الوقت. إذ تلك اإلجابات السديدة قد فتّت من 
عضد شجاعتهم وجرأهتم، حتى إهنم مل يتصدوا لرسائل النور ومل يعارضوها رغم خمالفتهم هلا 

مشرباً، ورغم ما حيملون من روح املنافسة والغرية العلميتني. 
عىل  باالعرتاض  قيام  العلامء  لعدم  واحدة  حكمة  هي  هذه  أن  تاماً  اقتناعا  اقتنعتُ  لذا 

(١) املالحق، ملحق قسطموين.
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ة                                                                                     ٧٣ لــنــشــأ ا و لــمــولــد   ا

يتخذون  ومن يوالونـهم  وامللحدون  املتسرتون  لكان  أعداؤنا  االعرتاض  بدأ  لو  إذ  الرسائل، 
هللا  فاحلمد  معا.  الدين  وعلامء  النور  رسائل  شأن  لتهوين  جداً  مهمة  ذريعة  االعرتاض  ذلك 
هلم  تعرضت  الذين  الرسميون  أولئك  العلامء  حتى  النور  رسائل  يقاوم  مل  له،  حد  ال  حمداً 

(١).« الرسائل كثيراً
سنة ١٨٩٢م/١٣٠٩هـ

إىل  سعرد
بعد أن مكث مدة شهرين عند أخيه، ذهب إىل مدرسة « املال فتح اهللا أفندي» يف  سعرد، 

فسأله الشيخ:
- كنت تقرأ  «السيوطي»(٢) يف السنة املاضية فهل تقرأ «املال جامي»(٣) هذه السنة.؟

- نعم... لقد أهنيت قراءة  اجلامي.
فأيّام كتاب سأله عنه، أجاب بأنه أمته. فتعجب من أمره إذ كيف يستطيع أحد أن يقرأ كل 

هذه الكتب يف هذه الفرتة القصرية، حتى عبّر عن حريته بأسلوب املالطفة واملزاح:
- كنت مجنوناً يف السنة املاضية، فهل ما زلت عىل جنونك؟

أجابه املال سعيد:
األمارة  نفسه  وليكرس  الغرور  يداخله  لئال  اآلخرين  عن  احلقيقة  اإلنسان  يكتم  قد   -
من  أكثر  يجلّه  الذي  ألستاذه  املحضة  احلقيقة  قول   سو يستطيع  ال  الطالب  ولكن  بالسوء، 

والده. فإن تفضلتم باألمر فأنا عىل استعداد لالمتحان يف الكتب التي ذكرهتا.
فبدأ  «املال فتح اهللا» بطرح األسئلة. فام سأل سؤاالً من أي كتاب كان إالّ وكان اجلواب 

. شافياً ووافياً
وممن شاهد هذه املحاورة  «املال عيل الصوران» الذي بدأ يتلقي الدرس من «املال سعيد» 

علماً أنه كان قبل سنة واحدة أستاذاً ألستاذه.
(١) املالحق، ملحق أمريداغ ٢.

(٢) املقصود: البهجة املرضية يف رشح ألفية ابن مالك.
(٣) املقصود: الفوائد الضيائية لعبدالرمحن جامي.
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٧٤                                                                                                            سيرة ذاتية   
.. إن ذكاءك خارق، ولكن دعنا نر قوة حفظك! فهل  ثم سأله  «املال فتح اهللا»: «حسناً

تستطيع أن حتفظ بضعة أسطر من كتاب «مقامات احلريري» بعد قراءهتا مرتني؟»
وتناول املال سعيد الكتاب، وقرأ منه صحيفة واحدة مرة واحدة، فإذا هبا كافية حلفظها. 
اجتامع  «إن  ودهشة:  إعجاب  يف  القول  من  نفسه  أستاذه  يملك  فلم  حفظاً،  ألستاذه  وقرأها 

الذكاء اخلارق مع القابلية اخلارقة للحفظ يف شخص واحد من أندر األمور».
وهناك حفظ «املال سعيد» كتاب «مجع اجلوامع» عن ظهر قلب بقراءته ساعة أو ساعتني 
يف اليوم ملدة أسبوع. مما دفع هذا األمر  «املال فتح اهللا» إىل كتابة العبارة اآلتية عىل غالف الكتاب: 

«قد مجع يف حفظه مجع اجلوامع مجيعه يف مجعة».
: لقد  وبدأ أستاذه  «املال فتح اهللا» بالثناء عليه واإلعجاب به يف جلساته مع  العلامء قائالً
فأعجبت  توقف،  دون  عنه  سألته  ما  كل  عن  وأجاب  شبابه،  أوج  يف  طالب  مدرستنا  إىل  أتى 

بذكائه النادر وعلمه الوافر أيام إعجاب.(١)
وهلذا شاعت أحواله يف  «سعرد» مما أثار فضول علامئها، فأقبلوا عليه يمتحنونه وحياولون 
. وكان بديع الزمان كلام  إحراجه بأسئلتهم وذلك يف اجتامع واسع حرضه  «املال فتح اهللا» أيضاً
ه إليه سؤال يمعن النظر يف وجه أستاذه  «املال فتح اهللا» وجييب وكأنه ينظر إىل كتاب ويقرأ،  يوجَّ

فالعلامء الذين شاهدوا هذا املنظر حكموا بأنه شاب خارق وأثنوا عىل ذكائه وعلمه ومنزلته.
الناس  بدأ  حتى  يف  «سعرد»  األهلني  بني  وانترش  شاع  أن  الشاب  هذا  خرب  لبث  وما 
العلوم  وطالب  بعض  العلامء  عند  احلسد  أثار  مما  الصاحلني،  من  لويل  كتوقريهم  يوقرونه 
العلوم  وميدان  املعرفة  ساحة  يف  عليه  والتغلب  منازلته  عىل  قادرين  غري  كانوا  وملا  اآلخرين. 
حاول بعض الشباب إيذاءه بالقوة والرصاع والعراك. فطرق سمع أهايل  «سعرد» هذا اخلرب 
فحالوا دون ذلك وأنقذوه من بني أيدهيم، ووضعوه يف غرفة حفاظاً عليه، ولكنـه لفرط حبه 
حتى  العلوم  طالب  من  معارضيه  عن  يدافع  أن  وقرر  خارجاً  الغرفة  من  اندفع  العلم،  ألهل 
ه إىل أحد الطالب قائالً:  «اقتلوين...  لو قضوا عليه، وذلك لئال يكونوا هدفاً للجهالء. فتوجّ

ولكن حافظوا عىل رشف العلم ومكانته ».
(١) فكان  املال فتح اهللا أول من أطلق عىل املال سعيد لقب «بديع الزمان» كام سريد.
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ة                                                                                     ٧٥ لــنــشــأ ا و لــمــولــد   ا

وانرصف دون أن هيامجه أحد من الطلبة... وهكذا زال اخلالف.
ولكن عندما سمع مترصف مدينة  «سعرد» اخلرب أرسل إىل املال سعيد ثلة من اجلندرمة 
الزمان  بديع  ولكن  ملقابلته.  يستدعيه  وأنه  عليه  حفاظاً  له  بنفي  املعارضني  أمر  أنه  ليبلغوه 
خاطب رئيس اجلندرمة: «نحن  طالب العلم، قد نتخاصم، ثم نتصالح ونتصاىف فيام بيننا. فال 
نر من املناسب أن يتدخل من ليس من مسلكنا فيام يدور بيننا.عىل أن اخلـطـأ قد صدر منـي 

فأرجـو إبـالغ املترصف اعتـذاري عـن املجيء».
والنشاط  البدن  بقوة  يتمتع  عمره  من  عرش  اخلامسة  يف  األثناء  هذه  يف  سعيد  املال  كان 
السعيد  أي  مشهور»  «سعيدي  عليه  يطلقون  جعلهم  مما  مجيع  العلامء  إفحامه  عن  فضالً 
أن  دون  منهم  يرد  كان  سؤال  أي  عن  لإلجابة  مستعد  أنه  يف  «سعرد»  أعلن  حيث  املشهور، 

. يسأل أحداً سؤاالً
عاد مرة أخر إىل  «بتليس» وطرق سمعه أن هناك سوء تفاهم بني «الشيخ حممد أمني 
ر الناس من مغبة الغيبة التي ال تليق باملسلمني. فشكوه إىل «الشيخ  أفندي» وشيوخ  خيزان فحذّ

حممد أمني أفندي» الذي قال: «إنه مازال صبياً ليس أهالً للخطاب».
بلغ هذا الكالم سمع املال سعيد، وهو الذي ال يتحمل أدنى من هذا الكالم. فحرض 
استعداد ألن  فإنني عىل  يده وقال: «سيدي... أرجو التفضل بامتحاين،  الشيخ، وقبّل  جملس 

أثبت أنني أهل للخطاب».
فأعدّ «الشيخ أمني أفندي» ستة عرش سؤاالً من أعقد املسائل ملختلف العلوم(١) ليوجهها 

 . إىل «املال سعيد». ومل يتوان املال سعيد من اإلجابة عليها جميعاً
وبعدها ذهب إىل  «جامع قرييش» وبدأ بموعظة الناس وإرشادهم. وعىل إثره بدأ قسم 
من أهايل  بتليس بتأييد بديع الزمان ومنارصته واآلخرون بدؤوا ينارصون «الشيخ حممد أمني 
أفندي». فخيش مترصف املدينة من وقوع احتكاك بني اجلامعتني فأصدر أمره بنفي املال سعيد 

من املدينة إىل  شريوان.
ر اهللا أن تفوته صالة الفجر ذات يوم. وما إن علم خصامؤه هذا األمر حتى أشاعوا  وقدّ

يف املدينة: قد ترك املال سعيد الصالة.
(١) إحد تلك املسائل مذكورة يف جمموعة صيقل اإلسالم، ختام قزل إجياز.
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٧٦                                                                                                            سيرة ذاتية   
وعندما سئل: «ملاذا يتكلم الناس جميعاً هذا الكالم؟»

قال: «إنه ال يشيع أمرٌ ال أساس له بني الناس هبذه الرسعة. فاخلطأ مني، وقد عوقبتُ به 
. بعقوبتني، أوالها: عتاب اهللا سبحانه، واألخر: كالم الناس عليّ

أما السـبب األسـاس هلذا األمـر فهو تركي الـورد الشـريف الذي اعتـدت عىل قراءته 
تعـرف  ومل  تماماً  تستوعبها  لـم  أنـهـا  إالّ  احلقيقة  هذه  الناس  روحُ  تْ  أحـسّ فلقد  ليلة.  كل 

اخلـطـأ فأطلقت اسماً آخـر عىل تلك احلقيقة».
ويف  شريوان جاءه رجل من إحد قر  سعرد وقال له: «لقد ظهر يف  سعرد عامل صغري 
أرجو  لذا  املدينة،  علامء  كل  غلب  ولكنه  عاماً  عرش  واخلامسة  عرش  الرابعة  بني  عمره  يرتواح 

منكم الذهاب إىل هناك ملناظرته».
لبّى سعيد هذه الدعوة وهتيأ للسفر معه، وبعد أن تركا املدينة وسارا ملدة ساعتني سأل 
سعيد مرافقه الداعي عن أوصاف ذلك الفتى العامل. فقال له: «إنني ال أعرف اسمه، ولكنه 
ا بزي طالب  املدارس الدينية، وأفحم  كان يلبس مالبس  الدراويش عند قدومه مدينتنا ثم تزيّ

مجيع  العلامء». 
عند ذلك علم سعيد بأن ذلك العامل الفتى مل يكن إالّ نفسه، أي إنه كان مسافراً ملناظرة 
حيث  تُدعى  تِيلُّو(١)  مدينة  سعرد  قصبات   إحد إىل  ذهب  ثم  إىل  شريوان.  رجع  لذا  نفسه! 

اعتكف هناك.(٢) 
سنة ١٨٩٤م/١٣١١هـ

انزواؤه يف  تِيلُّو
«كنت آنذاك منـزوياً -كحايل اآلن- حتت قبة خالية، فكانوا يأتون يل باحلساء، وكنت 
حمكمة  يف  سألوين  احلسـاء.  سائل  يف  اخلبز  بغمس  واكتفي  احلساء  حبات  النمل  بإعطاء  أقوم 
مجهوري،  نظام  يف  تعيـش  النحل  وكذلك  النمل  أمة  «إن  فقلت:  السبب  عن  شهر»   «أسكي 

وأعطي النمل احلبات احتراماً لنظامها اجلمهوري».
(١)  «تيلّو» قصبة متتاز إىل اآلن بتخريج  العلامء الصاحلني، تبعد عن مدينة  سعرد سبع كيلو مرتات.

T.Hayat‚ ilk hayatı  (٢)
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ة                                                                                     ٧٧ لــنــشــأ ا و لــمــولــد   ا

ثم قالوا: «أنت ختالف بذلك  السلف الصالح». 
نفسه.  الوقت  يف  مجهورية  ورؤساء  خلفاء  الراشدون  كان  اخللفاء  «لقد  فأجبتهم:  
فالصديق األكرب ريض اهللا عنه كان دون شك بمثابة رئيس مجهورية للعرشة املبرشة وللصحابة 
الكرام. ولكن ليس حتت عنوان أو شكل فارغ، بل كل منهم رئيس مجهورية متدين حيمل معنى 

العدالة احلقيقية واحلرية الرشعية».(١)
«ويف أثناء اعتكافه يف تيلّو حفظ من كتاب «القاموس املحيط»  للفريوزآبادي حتى باب 
السني. وعندما سئل عن سبب قيامه بذلك أجاب: «إن القاموس يورد املعاين املختلفة لكل 
كلمة، وقد خطر يل أن أضع قاموساً أنحو فيه عكس هذا املنحى، أي أورد فيه عدد الكلامت 

املختلفة التي تشري إىل املعنى نفسه»».(٢)
دفع الظلم

ويف إحد الليايل رأ يف املـنام الشيخ عبد القادر الكيالين قدس رسه وهو خياطبه:مال 
سعيد! اذهب إىل رئيس  عشرية مريان «مصطفى باشا»،(٣) وادعه إىل اهلداية والرشاد واإلقالع 

عن الظلم، وليقم الصالة ويأمر باملعروف.. واقتله إن مل يستجب.
بادر املال سعيد إىل الذهاب إىل  عشرية مريان قاصداً خيمة مصطفى باشا، ولكن مل جيده 
احلارضون  هبّ  حتى  اخليمة  باشا  مصطفى  دخل  إن  وما  الراحة.  من  قسطاً  ليأخذ  فجلس 
. ملح الباشا ذلك فسأل أحد أمراء العشرية  قياماً، احتراماً له، سو املال سعيد مل حيرك ساكناً
 «فتاح آغا» عن هذا الشاب فأعلمه أنه «مال سعيد املشهور» وحاول الباشا كظم غيظه، وهو 

الذي ما كان ينرشح للعلامء، وسأل املال سعيد:
- لِمَ أتيت إىل هنا؟

- جئت إلرشادك إىل احلق، فإما أن تتخلّى عن الظلم وتقيم الصالة، أو أقتلك! 
(١) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.

T.Hayat‚ ilk hayatı  (٢)
(٣) كان السلطان عبد احلميد الثاين قد منح رتبة الباشوية له ولبعض رؤساء  العشائر الكردية يف رشقي البالد حيث كان 
هؤالء يؤلفون بأتباعهم املسلحني «ميليشيات» تقوم بمهمة احلراسة عىل احلدود مع  روسيا وتعاون اجليش النظامي، 
وحتفظ األهايل من هجامت العصابات األرمنية املسلحة، ويضمن السلطان هبذه الطريقة والء رؤساء هذه  العشائر 

للدولة وحيول دون قيامهم بحركات عصيان ضدها.
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٧٨                                                                                                            سيرة ذاتية   

وكرر  إليها  عاد  ثم  قليالً  وجتول  اخليمة،  خارج  فاندفع  الكالم  هذا  الباشا  يتحمل  مل 
السؤال نفسه.

فأجابه املال سعيد: «لقد قلت لك... جئت من أجل ما ذكرت!»
أشار الباشا إىل السيف املعلق بعامد اخليمة وقال بسخرية:

- أهبذا السيف الصدئ تقتلني!؟
- اليد هي التي تقطع ال السيف!

مرة أخر ترك الباشا اخليمة وهو يفور غضباً، ثم دخلها مخاطباً املال سعيد: «إن يل 
جمعاً غفيراً من  العلامء يف منطقة اجلزيرة   (جزيرة ابن عمر) وسأعقد مناظرة علمية فيام بينكم، 

ذ طلبك وإالّ فسألقيك يف النهر». فإن أقمت احلجة عليهم وألزمتهم، أنفّ
أن  باستطاعتك  فليس  مجيع  العلامء،  إلزام  شأين  من  ليس  أنه  «كام  سعيد:  املال  قال 
مل  إن  بـها  ألقتلك  «ماوزر»  بندقية  منك  أطلب  عليهم  تفوقت  إن  ولكن  النهر.  يف  تلقيني 

حتافظ عىل وعدك».
مال  مع  الباشا  يتكلم  ومل  اجلزيرة،  إىل  اخليول  عىل  معاً  ذهبا  العنيفة  املشادة  هذه  عقب 
أن  بعد  النوم  إىل  سعيد  املال  أخلد  خاين»  أحراش  «باين  إىل  وصال  وملا  الطريق.  طول  سعيد 

أصابه اإلرهاق. وملا أفاق وجد علامء اجلزيرة ومعهم كتبهم ينتظرون ساعة املناظرة.
انعقد املجلس... وبعد تبادل السالم دارت أقداح الشاي عىل احلارضين ولكن  العلامء 
املال  بشـهرة  مأخوذين  الكتب،  صفحات  يقلبون  كانوا  إذ  الشاي،  عن  شاغل  شغل  يف  كانوا 
بدأ  بل  شايه،  برشب  يكتف  ومل  باألمر،  سعيد  املال  حيفل  مل  بينام  أسئلته،  ومنتظرين  سعيد 
بارتشاف الشاي املوضوع أمام اثنني أو أكثر ممن حوله من  العلامء املشغولني بالنظر يف الكتب.
من  الرغم  «عىل  األمور:   جمر يراقب  وهو  باشا  العلامء  مصطفى  خاطب  وعندها 
الحظت  ألين  مناظرتكم،  يف  سعيد  املال  أمام  ستُغلَبون  أنكم   أر فإنني  متعلماً  لست  أنني 
أن انكبابكم عىل الكتب أهلاكم عن رشب الشاي، بينام رشب املال سعيد شايه ثم عدداً من 

أقداح غريه».
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ة                                                                                     ٧٩ لــنــشــأ ا و لــمــولــد   ا

بدأ املال سعيد باملالطفة ويشء من املزاح مع  العلامء ثم قال: «أهيا السادة! لقد عاهدت 
أالّ أسأل أحداً، وها أنا منتظر أسئلتكم».

عن  سعيد  املال  وأجاب   . سؤاالً األربعني  يقارب  ما  بطرح  وبدؤوا  فاطمأن  العلامء! 
إليه  العلامء،  ينتبه  أن  دون  جوابه،  يف  أخطأ  واحد  سؤال   سو صائبة،  إجابات  كلها  األسئلة 

حيث صدرت من اجلميع عالمات التصديق.
يف  سهوت  لقد  املعذرة..  «أرجو   : قائالً سعيد  املال  تبعهم  املجلس،  انفضّ  أن  وبعد 

جواب السؤال الفالين ومل تفطنوا إليه. واجلواب الصحيح هو كذا وكذا...»
فقالوا: «حقاً إنك قد ألزمتنا احلجة، فإننا معرتفون بذلك!»

علمه.  فيض  من  لينهلوا  الطالب  جملس  منه  جيلسون  هؤالء  العلامء  من  قسم  بارش  ثم 
أما مصطفى باشا فقد وىف بوعده وأهد إىل املال سعيد بندقية «ماوزر» وبدأ بإقامة الصالة.

للمال  مجوح  فرس  جلب  خفية  ودبّر  اخليل،  سباق  إىل  يوماً  معه  باشا  مصطفى  خرج 
يمنة  يوجهها  وأخذ  العمر  من  عرش  السـادسة  مقتبل  يف  الشاب  وهو  الفرس  فامتطى  سعيد. 
ويرسة، إالّ أن الفرس اندفعت إىل وجهات خمالفة. ومهام حاول ضبطها مل يفلح، حتى انطلقت 
إىل موضع أطفال يلعبون ويمرحون، فطرح أحدهم أرضاً -وهو ابن أحد سادات اجلزيرة- 
وصار الطفل حتت أقدام الفرس يضطرب. سارع الناس للنجدة، ولكنهم رأوا أن الطفل ال 
عىل  يده  سعيد  املال  وضع  وعندها  خناجرهم،  وسلّوا  سعيد  املال  بقتل  حاالً  وا  فهمّ له  حراك 

مسدسه، وخاطبهم:
 يف نظر احلقيقة؛ إن اهللا سبحانه هو الذي أمات الطفل، أما يف ظاهر األمر فالفرس هي 
القاتلة. وإذا ما نظر إىل األمر من زاوية السبب، فإن  «مصطفى األقرع» الذي أعطاين الفرس 
هو الذي قتله... إذن فلننظر أوالً إىل الطفل، إن كان ميتاً فلنتعارك. ثم نزل من عىل الفرس 
. ففتح الطفل عينيه  واحتضن الطفل، وملا مل جيد فيه حراكاً غمسه يف ماء بارد، وأخرجه حاالً

مبتسماً، وظل الناس يف حرية مما حدث.
منطقة  وهي  إىل  بريو  صالح»  طالبه  «املال  أحد  مع  توجه  اجلزيرة  يف  مدة  ظل  أن  وبعد 
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٨٠                                                                                                            سيرة ذاتية   
بدو  العرب. ومكث فيها مدة حتى طرق سمعه أن مصطفى باشـا قد عاد إىل عادته القديمة يف 
: «أوَ بدأت بالظلم مرة أخر؟  ظلم الناس. فذهب إليه وأبد له النصائح مدة ثم هدده قائالً

سأقتلك باسم احلق».
تعنيفه  يف  استمر  سعيد  املال  بينام  املوقف،  أ  وهدّ األمر  يف  تدخل  الباشا  كاتب  ولكن 
شيوخ  فحال  بقتله  وهمّ  اإلهانات  هذه  الباشا  يتحمل  فلم  مظامله،  لكثرة  وتوبيخه  الباشا 
ب نجل الباشا  «عبد الكريم» من املال سعيد ورجاه قائال:  عشرية «مريان» دون ذلك. ثم تقرّ
ال تكرتث بصنيع أيب إنه ال يسمع كالماً من أحد.. عقيدته فاسدة.. أرجوك رجاء خالصاً أن 
تتشـرف إىل مكان آخر.. فامل املال سعيد إىل كالم  عبد الكريم ورجائه، وغادر املكان متوغالً 
يف صحراء  «بريو» وإذا به يصادف األشقياء املسلحني باحلراب واخلناجر، وملا كان املال سعيد 
 حيمل بندقية أطلق عليهم عدة عيارات نارية، فانرصفوا. واستمر يف سيـره إالّ أنه بعد مدة رأ
وا بقتله ملحه أحدهم وقال: «إنه شخص  نفسه محاصراً بني عدد من  قطاع الطرق، وعندما همّ

مشهور شاهدته يف عشرية «مريان»».
لئال  مرافقته  أرادوا  بل  منه،  معتذرين  سبيله  أخلوا  حتى  الكالم  هذا  سمعوا  إن  وما 

يصيبه أذ يف تلك األماكن اخلطرة. فردّ املال سعيد طلبهم واستمر يف طريقه وحده.
املناقشات،  يف  وإفحامه  عليه  االعرتاض  علامؤها  فأراد  إىل  ماردين،  وصل  أيام  وبعد 
ولكنهم مل يوفقوا، بل رضوا به أستاذاً هلم، ملا ملسوا منه من قدرة علمية فائقة، رغم أنه شاب 

ويف عمر أبنائهم.
ويف هذه األثناء التقى طالبني؛ أحدمها من طالب السيد  «مجال الدين األفغاين» واآلخر 
األفغاين  الدين  السيد  مجال  منهج  عىل  بوساطتهام  فاطلع  السنوسية،  منتسبي  الطريقة  من 

والطريقة السنوسية».(١)
بداية اهتاممه بالسياسة وأمور  العامل اإلسالمي

عرشة  بست  االنقالب(٢)  قبل  وذلك  مدينة  ماردين  حوايل  فاضالً  شخصاً  التقيت  لقد 
برؤيا  نومي  من  فأفقت  السياسة.  يف  القويم  املعتدل  املسلك  يل  وبيّن  احلق  إىل  فأرشدين  سنة، 

T. Hayat‚ ilk hayatı  (١)
(٢) املقصود إعالن املرشوطية الثانية ١٩٠٨/٧/٢٤م أي كان وصوله إىل  ماردين سنة ١٨٩٢ أو ١٨٩٣م.
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ة                                                                                     ٨١ لــنــشــأ ا و لــمــولــد   ا

-كامل- املشهور(١) حيث إنني بايعت  السلطان سليم وقبلت فكره يف  االحتاد اإلسالمي، ألن 
ذلك الفكر هو الذي أيقظ  الواليات الرشقية، فهم قد بايعوه عىل ذلك.

فالرشقيون اآلن هم أولئك مل يتغريوا. فأساليف يف هذه املسألة هم: السيد  «مجال الدين 
سعاوي»،  األعالم  «عيل  ومن  العلامء  عبده».  الشيخ  «حممد  املرصية  الديار  ومفتي  األفغاين»، 
والعامل « حتسني». والشاعر  «نامق كامل» الذي دعا إىل  االحتاد اإلسالمي والسلطان سليم الذي 

قال:
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كرامة الصالة
االجتامعية  باألمور  واهتماماً  باحلرية  للمنادين  ومنارصة  دائباً  نشاطاً   أبد وألنه 
من  اثنني  بصحبة  مدينة  بتليس  إىل  باألغالل  مكبالً  سوقه  مترصف  ماردين  قرر  والسياسية، 

اجلندرمة.
ويف طريقهم إىل  «بتليس» حان وقت الصالة، فطلب من اجلندرمة فك القيود إالّ أهنام 
األمر،  هذا  من  مبهوتني  اجلندرمة  فظل  أمامهام.  وألقاها   ، منديالً يفك  كمن  بيرس  ها  ففكّ أبيا، 

وعداه كرامة. فقاال متوسلَني راجيني:
- كنا حراسك إىل اآلن، أما بعد اآلن فنحن خدامك!

وحينام كان يُسأل: كيف انحلّت القيود؟ يقول: وأنا كذلك ال أعلم وإن هو إالّ كرامة 
(٣). الصالة ليس إالّ

فثارت  اخلمر  يرشبون  من  املوظفني  وعدداً  الوايل  أن  يف  «بتليس»  يوماً  سمعه  وطرق 
ثائرته وقال:

(١) آثار بديعية ص ٤٦٢. واملقصود كتاب «رؤيا» للشاعر  نامق كامل الذي نُرش يف  مرص سنة ١٩٠٨ وكان من املؤمنني 
باحلرية واالحتاد اإلسالمي.

(٢) صيقل اإلسالم، املحكمة العسكرية العرفية.
(٣)  T.Hayat‚ ilk hayatı، واحلادثة مذكورة يف مذكرات املال  عبد املجيد حيث سمعها بالذات من السيد إبراهيم 

أحد اللذين أخذا سعيداً الشاب إىل  بتليس. (ب)  ٩٧، (ش)  ٧٤.

009 SIYRAH ZATIYYE.indd   81009 SIYRAH ZATIYYE.indd   81 م 07:39:07   15/12/2011م 07:39:07   15/12/2011



٨٢                                                                                                            سيرة ذاتية   
لن يرتكب هذا الفعل شخص يمثل احلكومة يف مدينة مسلمة مثل  بتليس! فذهب فوراً 
، واستهلها بحديث رشيف حول اخلمر، ثم أخذ  إىل جملس اخلمر، ووعظهم موعظة بليغة أوالً
ينهال عليهم بكالم جارح، وكانت يده عىل مسدسه يتوقع إشارة من الوايل للتعدي عليه. إالّ 

أن الوايل كان حليماً صبوراً مل ينبِس ببنت شفة.
وعندما انرصف املال سعيد من املجلس قال له مرافق الوايل:

- ماذا فعلتم إن كالمكم هذا يوجب اإلعدام. 
كل  وعىل   .. نفياً أو  سجناً  العقاب  أحسب  كنت  بل  اإلعدام،  خاطري  عىل  يرد  مل   -

حال.. ما ضرّ إن متّ يف سبيل دفع منكر واحد!
رشطيني  الوايل  إليه  أرسل  املجلس،  من  عودته  من  ساعتني  من  يقرب  ما  وبعد 

الستدعائه.. فدخل عليه واستقبله الوايل بإعظام وإجالل، وهمّ بتقبيل يده، وقال:
لكل أحد أستاذ قدوة، فأنت أستاذي القدوة.(١)

شفقة الوالدين
«عندما كانت تُنقل أخبار سيئة إىل والدي ووالديت، كأن يقول أحدهم: إن ابنكم قد 
جن، كان أبى يبتهج ويضحك كلام سمع مثل هذه األخبار، ويقول: ما  رب أو سُ قُتل أو ضُ
شاء اهللا... قد كرب إذن ابني حتى يُظهر بطولة أو عمالً عظيماً بحيث يتكلم عنه الناس. أما 
والديت فكانت تبكي بكاءً مراً مقابل رسور والدي. ثم أظهر الزمان أن والدي كان محقاً يف 

كثري من األحيان».(٢)
النظر احلرام

«مكثت سنتني يف مضيف الوايل املرحوم «عمر باشا» يف  بتليس بناء عىل إرصاره الشديد 
وثالث  صغريات  منهن  ثالث  ست؛  البنات  من  له  كان  والعلامء..  للعلم  احرتامه  ولفرط 
أكن  مل  أنني  إالّ  سنتني  طوال  واحد  سكن  يف  معهم  أعيش  كنت  أين  ومع  كبريات..  بالغات 

T. Hayat‚ ilk hayatı  (١)
(٢) املالحق، ملحق أمريداغ ١.
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ة                                                                                     ٨٣ لــنــشــأ ا و لــمــولــد   ا

أميّز بني الثالث الكبريات؛ إذ مل أكن أسدد النظر إليهن كي أعرفهن وأميّز بينهن. حتى نـزل 
، فعرفهن يف ظرف يومني فقط وميّز بينهن، فأخذت احلرية الذين  أحد  العلامء يوماً ضيفاً عليّ
من حويل، لعدم معرفتي إياهن. وبدؤوا باالستفسار: «ملاذا ال تنظر إليهن؟». فكنت أجيبهم: 

«صون عزة العلم يمنعني من النظر احلرام!»».(١)
حفظ املتون

وعندما ناهز املال سعيد سن البلوغ يف  بتليس، بدأت سانحاته القلبية وفيوضاته الوهبية 
. وال يعرف السبب احلقيقي يف  -التي كان يتغلب هبا عىل  العلامء يف مناظراته- تقل شيئاً فشيئاً
هذا التغري الذي طرأ عىل حاالته، فلربـام هو من مقتضيات سن البلوغ، أو من اهتاممه باألمور 
االجتامعية والسياسية. لذا انكب عىل حفظ املتون من كل علم، فحفظ عن ظهر قلب خالل 
الشبهات  تردّ  التي  الكتب  من  وأمثاهلام  و«املواقف»  كـ«املطالع»(٢)  الكتب  متون  من  سنتني 
كالنحو  اآللية  العلوم  كتب  متون  حفظه  عن  فضالً  الدين،  عىل  الواردة  الشكوك  وتدفع 
واحلديث  الكالم  وعلم  كالتفسري  العالية  العلوم  كتب  ومتون  وغريها،  واملنطق  والرصف 
والفقه. فبدأ بحفظ متن كتاب «املرقاة»(٣) دون حواشيه ورشوحه، ثم قارن بني وجهة نظره 
ومبلغ فهمه، وما ورد يف حوايش الكتاب ورشوحه. فرأ أن مجيع مسائله مطابقة ملا يف ذهنه، 

إالّ يف ثالث كلامت، مل تتطابق مع الرشح. واستحسن  العلامء عمله هذا وأعجبوا به.
وهلذا اهتم بحفظ تلك املتون من أمهات الكتب اإلسالمية يف خمتلف العلوم والفلسفة، 

لتصبح مفاتيح للحقائق القرآنية، ورداً للشبهات الواردة عىل الدين.(٤) 
يف  معنوي،  نور  ومضة  «إن  نفسه:]  عن  فيقول  عمره  هناية  حتى  ذلك  عىل  [واستمر 
كلامت  دماغه  يف  أدرج  الشخص  هذا  ظفر،  حجم  تتجاوز  ال  حافظة  قوة  يملك  إنسان  دماغ 
ساعات  ثالث  بمعدل  أشهر  ثالثة  يف  حافظته  من  فقط  اجلزء  هذا  قراءة  ويتم  كتابا،  تسعيـن 
يومياً، ويمكنه أن يراجع وخيرج من تلك احلافظة ما يشاء ومتى يشاء مما شاهده وسمعه وما 
تراء أمامه من صور ومعان وكلامت أعجب هبا أو حتري منها، أو رغب فيها.. مع مجيع الصور 

(١) املالحق، ملحق  أمريداغ ١.
. (٢) مطالع األنوار يف املنطق للقايض  األرموي. اعتنى بشأنه الفضالء شرحاً وتعليقاً

(٣) مرقاة الوصول إىل علم األصول: كتاب يف املذهب احلنفي ملحمد بن  فرامروز اخلرسوي (ت: ٨٨٥هـ)
T. Hayat‚ ilk hayatı  (٤)
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٨٤                                                                                                            سيرة ذاتية   
واألصوات طوال عمره الذي ناهز الثامنني.. كل ذلك جمموعة يف صحيفة تلك احلافظة. لذا 

ير أن تلك احلافظة كأهنا مكتبة ضخمة نسقت فيها املحفوظات منتظمة مرصوفة».(١)
يف  تقر  املسائل  كانت  ملا  الكتابة،  أجيد  كنت  لو  إذ  عظمى  نعمة  الملَكة  تلك  «فكانت 

القلب، فام من علم بدأت به سابقا إالّ وكنت أكتبه يف روحي حلرماين من الكتابة اجليدة».(٢)
درس أخري

عىل  بسوء  دعا  قد  الكفروي(*)  محمداً  الشيخ  إن   : قوالً يوم  ذات  أحدهم  أشاع  وقد 
الشيخ  فتلقاه  الكفروي..  الشيخ  زيارة  إىل  انطلق  حتى  اخلرب  هذا  سمع  إن  فام  سعيد.  املال 
تلقاه  الذي  األخري  الدرس  هو  الدرس  هذا  كان  له،  درساً  سعيد  املال  وحرض  بالرتحاب 
األشياء  مقادير  ر  قدّ الذي  هللا  بـ«احلمد  الدرس  الشيخ  ارجتل  حيث  الشاب».(٣)  سعيد 
النبوة،  دائرة  مركز  حميط  حممد  عىل  والصالة  بحكمته،  األشكال  تصاوير  ر  وصوّ بقدرته، 
وعىل آله حبيب كسـوة الفتوة واملروة، ما دارت عىل سطوح األفالك والنجوم، وما سارت 

يف روايا الغرباء الغيوم».(٤)
«نعم، إن الدرس األخري واألكثر بركة قد تلقيته من الشيخ  حممد الكفروي قدس رسه 

الذي أظهر شفقته وعطفه عليّ بام يفوق حدي بكثري».(٥)
ويف إحد الليايل ير يف ما يراه النائم أن الشيخ  حممد الكفروي خياطبه: «يا مال سعيد 
من  طائراً  الشيخ  رحيل  يشاهد  ولكن   . حاالً زيارته  إىل  ويبادر  سأرحل».  فإين  لزياريت،  تعال 
البيت. وينـتبه من النوم، وينظر إىل الساعة فإذا هي السابعة -حسب التوقيت الغرويب- (أي 
منتصف الليل) ثم يعود إىل النوم ثانية. ويف الصباح يسمع نداء النعي يتصاعد من بيت الشيخ، 
مردداً   محـزوناً  ويرجع  مساءً  السابعة  الساعة  يف  تويف  قد  أنه  فيعلم  اخلرب  الستقصاء  فيذهب 

﴿ G F E D C﴾  رمحة اهللا عليه... آمني.(٦)
(١) املالحق، ملحق أمريداغ ٢.

(٢) املالحق، ملحق بارال.
T. Hayat‚ ilk hayatı  (٣)

(٤) (ب) ١٠١، (ش) ٧٠.
(٥) (ب) ١٠١ عن ملحق  بارال ص١٦٦ - ط. أنوار.

T. Hayat‚ ilk hayatı  (٦)
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ة                                                                                     ٨٥ لــنــشــأ ا و لــمــولــد   ا

سنة ١٨٩٧م/١٣١٤هـ
جهوده يف املصاحلة بني  العشائر

ملا مل يكن يف مدينة «وان» عامل معروف دعاه الوايل «حسن باشا» إليها فذهب إليها واستقر 
فيها مخس عرشة سنة، قضاها يف التجوال بني  العشائر إلرشـادهم ويف تدريـس الطالب، فضالً 
املصاحلة  الفرتة  هذه  يف  اهتاممه  جلّ  كان  املدينة.  يف  واملوظفني  الوايل  مع  عالقات  تكوين  عن 
إنه  حتى  ويرشدهم،  إليهم  ويتوجه  إالّ  بني  العشائر  نزاع  سمعه  يطرق  كان  فام  بني  العشائر؛ 
أخفقت  بينام  مريان  رئيس  عشرية  باشا»  و«مصطفى  آغا»  بني  «شكر  الصلح  إجراء  استطاع 

اإلدارة العثامنية من فض النـزاع بينهام. وعندها خاطب املال سعيد مصطفى باشا:
- أمل تتب إىل اآلن؟

ا» إنني طوع كالمك! يْدَ - «سَ
: «أمل تسمع أنني  م له فرساً مع كمية من النقود إالّ أن املال سعيد رفض ذلك قائالً وقدّ
مل آخذ ماالً من أحد حلد اآلن؟ فكيف آخذه من أمثالك من  الظاملني! يبدو أنكم قد أفسدتم 
توبتكم! وعىل هذا ال تصل إىل اجلزيرة بسالمة». وفعالً مات مصطفى باشا يف الطريق مل يصل 

إىل اجلزيرة. وكأن دعاءه عليه قد استجيب.(١) 
اطالعه عىل العلوم احلديثة يف «وان»

وقد اقتنع يقيناً ان أسلوب علم الكالم القديم قارص عن ردّ الشبهات والشكوك الواردة 
. حول الدين، فينبغي استحصال العلوم احلديثة أيضاً

وقد حقق تشخيصه الداء هذا -وهو الشاب اليافع- تـهيئةَ األجواء للخدمة القرآنية 
العظيمة والعمل اإلسالمي اجلليل يف املستقبل، إذ وفقه سبحانه وتعاىل بعد حوايل ثالثني سنة 

لتأليف رسائل النور التي جتدد يف علم الكالم.
وجغرافية  تاريخ  من  أسسها  عىل  استحصل  حتى  احلديثة  العلوم  كتب  يطالع  فطفق 
خالل  وذلك  العلوم.  من  وأمثاهلا  وفلسفة  وفلك  وكيمياء  وفيزياء  وجيولوجيا  ورياضيات 

T. Hayat‚ ilk hayatı  (١)
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٨٦                                                                                                            سيرة ذاتية   
. وسرب أغوار هذه العلوم بنفسه دون معونة أحد ودون اللجوء إىل مدرس  مدة قصرية جداً

سها إياه. يدرّ
:  حفظ عن ظهر قلب خالل أربع وعرشين ساعة كتاباً يف اجلغرافية، قبل أن يناظر  فمثالً

يف اليوم التايل مدرس اجلغرافية ويلزمه احلجة يف دار الوايل «طاهر باشا».
وعىل الشاكلة نفسها ألزم مدرس الكيمياء، بعد أن حفظ كتاباً يف الكيمياء غري العضوية.

بطون  من  إياها  مستخرجاً  إليه  فلسفية-  أسئلة -علمية  يوجه  باشا  طاهر  الوايل  كان 
الكتب األوروبية وكان جييب عن تلك األسئلة أجوبة قاطعة مع أنه مل يطلع عىل تلك الكتب 
. وعندما شاهد -بعد فرتة- تلك  ، حيث بدأ التكلم هبا حديثاً ومل يك يتقن اللغة الرتكية بعدُ
يف  مضامينها  وهضم  بدراستها  فبارش  منها،  األسئلة  يستخرج  باشا»  أن «طاهر  علم  الكتب 

مدة قصرية.
وخالل فرتة بقائه يف «وان» وضع طريقة خاصة به يف التدريس ختتلف عن الطرق املـتبعة 
آنذاك يف  املدارس الدينية، استخلصها من العلوم احلديثة التي استوعبها ومن ممارسته تدريس 
الطالب، ومن أساليب الدراسة يف املنطقة عامة آخذاً بنظر االعتبار متطلبات العرص احلارض 
احلديثة»  بالعلوم  «ممتزجة  الدينية  احلقائق  إعطاء  عىل  هذه  طريقته  وترتكز  امللحة.  وحاجاته 
بأسلوب قريب ملدارك أبناء هذا العرص وإثباهتا بأوضح أسلوب وعرضها بام يالئم تفكريهم.

وذات يوم ذكر لـطاهر باشا وجود اجلليد عىل قمم جبال  «باشيد» حتى يف شهر متوز، 
: ال تبقى الثلوج قطعاً عىل تلك القمم يف شهر متوز.. ويف أثناء  فاعرتض عليه طاهر باشا قائالً
قضائه الصيف يف مصايف  باشيد و«بيت الشباب» تذكر هذه املحاورة التي جرت بينهام فكتب 

إليه رسالة هي أول رسالة له باللغة الرتكية وهي:
يشء  كل  ينحرص  ال  عينك..  تراه  ال  ما  تنكر  ال  قمة  باشيد..  يكسو  اجلليد  باشـا!  «يا 

ضمن معلوماتك.. والسالم».
ويف أثناء املناقشات العلمية مع طاهر باشا طرح عليه السؤال اآليت: «لو فرضنا وجود 
مخسة عرش مسلماً ومخسة عرش غري مسلم. وقد اصطف كل غري مسلم وراء مسلم يف صف 
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ة                                                                                     ٨٧ لــنــشــأ ا و لــمــولــد   ا

فكيف  مرة.  كل  يف  املسلم  غري  عىل  تقع  بحيث  مرة  عرشة  مخس  قرعة  إجراء  وطلب  واحد. 
يمكن إجراء التقسيم؟»

أحدث  «إنني  قوله:  أعقب  ثم  هلذا».  احتماالً  وعرشون  وأربعة  مائة  «هناك  فأجاب: 
ألفني  باحتامل  مسألة  فأوجد  ومخسامئة».  ألفني  باحتامل  فاجعلها  هذه  من  إشكاالً  أكثر  مسألة 
شخصاً  مخسني  املسلمني  غري  وعدد  شخصاً  مخسني  املسلمني  عدد  يكون  بحيث  ومخسامئة، 
فها يف الرياضيات بيد أهنا فقدت يف إحد احلرائق التي  مها إىل طاهر باشا ضمن رسالة ألّ وقدّ

نشبت يف مدينة «وان». 
وهكذا كانت تدور مناقشات رياضية وعلمية أمثال هذه بكثرة، مما يبني الذكاء اخلارق 
ا يف ذهنه ويسبق اجلميع يف  الذي كان يتمتع به، فام من مسألة رياضية طرحت أمامه إالّ وحلهّ

أمثال هذه املسابقات الذهنية.
لقب  عليه  أطلق  العلامء  ذاكرته،  وقوة  اخلارق  ولذكائه  مواهبه  لتعدد  وهكذا 

«بديع الزمان».(١)
لقب بديع الزمان

«إن هذا الفقري، الغريب، النوريس، الذي يستحق أن يُطلق عليه اسم بدعة الزمان إالّ 
عىل  فؤاده  حرقة  من  ألماً  يستغيث  املسكني  فهذا  الزمان».  بـ«بديع  رضاه-  اشتهر -دون  أنه 
تدين  األمة ويقول: آه.. آه… وا أسفى.. لقد انخدعنا فرتكنا جوهر اإلسالم ولبابه، وحرصنا 
النظر يف قرشه وظاهره».(٢) [وعندما سئل]: «أنت تذيّل مقاالتك ومتضيها باسم بديع الزمان 

وهذا يومئ إىل املدح؟»
« اجلواب:  كال، ليس للمدح! وإنام أريد أن أُبيّن -هبذا اإلمضاء- تقصريي. وتعلييل 
كمالبيس،  غريب  بياين  وأسلوب  كمظهري،  غريبة  فأخالقي  يعني «الغريب»  البديع  أن  هو: 
العقلية  املحاكامت  جعل  عدم  العنوان  هذا  حال  بلسان  أرجو  فأنا  لآلخرين.  خمالفة  كلها 

واألساليب املتداولة والرائجة مقياساً ملحاكاميت العقلية ومحكاً ألساليب بياين».
T. Hayat‚ ilk hayatı  (١)

(٢) صيقل اإلسالم، حماكامت عقلية.
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٨٨                                                                                                            سيرة ذاتية   

ثم إن قصدي من البديع هو «العجيب» فلقد أصبحتُ مصداقاً ملا قيل:
 (١)

 



  





 

 
 


 






        

 

 





 







 






 


   

نِحتُه مع عدم استحقاقي له، ليس يل وإنام هو اسم  هذا وإن لقب «بديع الزمان» الذي مُ
لّد مؤلفها الظاهر إعارة وأمانة. واآلن أعيد ذلك االسم األمانة إىل  معنوي لرسائل النور، قد قُ

صاحبه احلقيقي».(٢)
كنت  ما  إن  حتى  القرآنية،  املعجزة  النور،  رسائل  يف  منحرصة  كلها  األمهية  إن  «نعم، 
. وال جرم أن رسائل النور  أمحله سابقاً من اسم «بديع الزمان» هو ملكها، وقد أُعيد إليها أيضاً
ملك القرآن ومعناه.(٣) إذ قبل مخس ومخسني سنة شبّه أستاذي املرحوم «املال فتح اهللا»(٤) من 

 سعرد، سعيداً القديم ببديع الزمان «اهلمذاين»(*) فأعطى اسم بديع الزمان له».(٥)

سنة ١٨٩٩م/١٣١٦هـ
انقالبه الفكري

يف  مهم  انقالب  له  حدث  قد  النور  رسائل  مؤلف  أن  والتأمل،  باألمهية  جلدير  إنه 
ألجل  التاريخ  هذا  إىل  املتنوعة  بالعلوم  هيتم  كان  إذ  (١٣١٦هـ)  ١٨٩٩م  سنة  حوايل 
باشا»  «طاهر  املرحوم  الوايل  من  علم  فقد  بعده  أما  هبا.  واالستنارة  العلوم  استيعاب 
املستعمرات  أن  وزير  منه  سمع  إذ  الكريم،  القرآن  حول  خبيثة  مؤامرة  حتيك  أن  أوروبا 

قال:  قد  الربيطاين(*) 
«ما دام هذا القرآن بيد املسلمني فلن نحكمهم حكماً حقيقياً، فلنسع إىل نزعه منهم». 
جاعالً  فيه..  الفكري  االنقالب  هذا  جراء  من  اهتاممه  وغيّر  وغضب..  واحتدّ  ثائرته  فثارت 
مجيع العلوم املتنوعة املخزونة يف ذهنه مدارج للوصول إىل إدراك معاين القرآن الكريم وإثبات 
املعجزة  وأصبحت  حلياته.  وغاية  لعلمه  هدفاً  القرآن   سو ذلك  بعد  يعرف  ومل  حقائقه. 

(١) للمتنبي، انظر رشح ديوان أيب الطيب املتنبي ٢٦٧/١، دار الكتب العلمية ط/١،  بريوت.
(٢) الشعاعات، الشعاع الثامن، الرمز السابع.
(٣) الشعاعات، الشعاع الثامن، الرمز الثامن.

(٤) ت: ١٣١٧هـ / ١٩٠٠م
(٥) (ب) ٧٦ من ملحق  أمريداغ خمطوط.
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ة                                                                                     ٨٩ لــنــشــأ ا و لــمــولــد   ا

املعنوية للقرآن الكريم دليالً ومرشداً وأستاذاً له(١) حتى إنه أعلن ملن حوله: «ألبرهننّ للعامل 
بأن القرآن شمس معنوية ال خيبو سناها وال يمكن إطفاء نورها».(٢)

 سنة ١٩٠٦ م/١٣٢٤هـ
خادم القرآن

إىل  املبارش  بتوجهه  القرآن  خادم  طور  النور  رسائل  مؤلّف  اختاذ  يطابق  التاريخ  هذا 
احلكمة القرآنية، بعد أن أكمل العلوم اآللية. وبعد هذا التاريخ بسنة ذهب إىل  إسطنبول وبدأ 

بجهاده املعنوي.(٣)
[وظل خادماً للقرآن طوال حياته حتى إنه أجاب احلاكم يف آخر حمكمة له:]

لست  إنني  إذ  املحرتمون،  موكليَّ  عليّ  أضفاها  التي  الثناء  لكلامت  أهالً  لست  «إنني 
سو خادم عاجز للقرآن ولإليامن. ليس عندي ما أقوله سو هذا». (٤)

كتاباً  تسعني  من  يقرب  ما  أصبح  «لقد  أستاذه:  من  سمعه  ما  مرارا  يل  مصطفى  صونغور  ذكر  وقد  األول.  الشعاع   (١)
حفظته مدارج للصعود إىل حقائق القرآن الكريم. وملا بلغت تلك احلقائق شاهدت أن كل آية كريمة حتيط بالكون 

وتستوعبه. فلقد كفاين القرآن الكريم من مراجعة أي يشء آخر» (ش) ٨١، (ب) ١١٩.
T. Hayat‚ ilk hayatı  (٢)

ر املقاالت يف الصحف وخدمات أخر جليلة. (٣) الشعاع األول. حيث سعى إلنشاء  مدرسة الزهراء، ونشَ
T. Hayat‚ ilk hayatı  (٤)
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الفصل الثاين
يف آفاق  إسطنبول

سنة ١٩٠٧م/١٣٢٥هـ
يف طريق  إسطنبول

يف أثناء جميئي إىل  إسطنبول قبل عهد احلرية، اقتنيت بضعة كتب قيّمة ختص علم الكالم 
بإعالين  املناقشة  إىل  الدينية  ومدريس  املدارس  دعوت  العلامء  إليها  جميئي  وبعد  بدقة.  فقرأهتا 
قرأت  قد  كنت  القادمون  طرحها  التي  املسائل  أن  املحري  اليشء  أن  إالّ  شئتم».  ما  «اسألوا 
أجوبتها يف طريقي إىل  إسطنبول وظلت عالقة يف ذهني. وكذا األسئلة التي طرحها  الفالسفة 

هي املسائل التي ظلت عالقة يف ذهني.
واآلن [أي بعد حوايل مخسني سنة] توضح األمر فأدرك أن ذلك النجاح الباهر وذلك 
اإلعالن وإظهار اإلعجاب والفضيـلة التي تفوق حدي بكثري، إنام كان لتهيئة الوسط املالئم 

لقبول رسائل النور لد  إسطنبول وعلامئها ومعرفة أمهيتها.(١)
فلقد دعا  العلماءَ وأهل  املدارس احلديثة يف  إسطنبول -قبل إعالن احلرية بستة شهور- 
مجيع  عن  فأجاب   . شيئاً أحداً  يسأل  أن  دون  أسئلتهم  عن  واإلجابة  واملناقشة،  املناظرة  إىل 

استفساراهتم إجابة شافية صائبة.(٢)
(١) املالحق، ملحق  أمريداغ ١.

(٢) اللمعات، اللمعة الثامنة والعرشون. 
يقول السيد  «حسن فهمي  باش أوغلو» (الذي أصبح فيام بعد عضواً يف هيئة االستشارة للشؤون الدينية يف  تركيا):   
علق  الزمان»  اسمه «بديع  إىل  إسطنبول  شاب  بقدوم  سمعنا  املرشوطية  زمن  فاتح»  يف  «مدرسة  طالباً  كنت  «عندما 
لوحة عىل باب غرفته «يف  خان الشكرجي» الذي يقيم فيه كتب فيها: هنا تحلّ كل معضلة وجياب عن كل سؤال من 
دون توجيـه سؤال ألحد. وقد خطر ببـايل أن صاحب مثل هذا االدعاء ال بد أن يكون مجنوناً، ولكن كثرة الثناء 
واملديح املتكرر الذي بدأت أسمعه من الناس ومن الطلبة ومن  العلامء الذين قاموا بزيارته أثارت يف نفيس رغبة كبرية 
لزيارته، فقررت أن أختار أصعب األسئلة ألدق املسائل ألطرحها عليه، وكنت آنذاك أعدّ من الطلبة املتفوقيـن يف 
املدرسة. ويف مساء أحد األيام هتيأت واخرتت من علوم العقائد أدق املواضيع التي حتتاج اإلجابة عليه إىل عدة كتب، 
وذهبت إليه يف اليوم التايل ووجهت إليه تلك األسئلة فكانت أجوبته خارقة ومدهشة وعجيبة فكأنه كان معي يدقق 
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ســطــنــبــول                                                                                      ٩١ إ فــاق  آ   فــي 

أسئلة  القائد الياباين
احلرية،  إعالن  من  فقط  واحد  عام  قبل  أي  سنة،  أربعني  قبل  إىل  إسطنبول  «قدمتُ 
ه إىل علامء اإلسالم بعض األسئلة الدينية، فوجه علامء  وكان  القائد الياباين العام آنذاك قد وجّ
 إسطنبول هذه األسئلة إليّ كام طرحوا عليّ أسئلة أخر عديدة هبذه املناسبة، ومن ضمن هذه 
األسئلة ما ورد يف أحد األحاديث الرشيفة أنه «يصبح شخص رهيب يف آخر الزمان وقد كتب 
عىل جبينه: هذا كافر» فقلت: «سيتوىل أمر هذه  األمة شخص عجيب، ويصبح وقد لبس قبعة 

عىل رأسه، ويُكره الناس عىل لبسها». 
فسألوين بعد هذا اجلواب: «أال يكون من يلبسها آنذاك كافراً؟» 

يف  املوجود  اإليامن  ولكن  تسجد،  ال  ستقول:  الرأس  عىل  القبعة  تستقر  قلت: «عندما 
الرأس سريغم تلك القبعة عىل السجود إن شاء اهللا، وسيدخلها اإلسالم»...

األرض  دابة  وحول  ومأجوج  ويأجوج  القرنني  ذي  سد  حول  عديدة  أسئلة  سألوا  ثم 
والدجال وعن نزول  عيسى عليه السالم، فأجبت عنها، حتى إن قسماً من هذه األجوبة أدرج 

يف بعض مؤلفايت القديمة».(١)
ليس  علمه  بأن  اليقني  علم  وعلمت  تماماً  اطمأننت  فقد  أنا  أما  وكاملة.  تامة  كانت  أجوبته  ألن  البارحة  = الكتب 
كسبياً كعلمنا، بل هو علم لدين، ثم أخرج لنا خارطة أوضح عليها مد أمهية فتح املدارس العلمية ورضورهتا يف 
رشقي البالد التي كانت تدار آنذاك من قبل «القوات احلميدية» فبني عدم كفاية هذا الطراز من اإلدارة لتلك املنطقة، 
كام بني رضورة إيقاظ هذه املنطقة علمياً وذلك بأسلوب مقنع، وأنه مل يأت إىل  إسطنبول إال من أجل حتقيق هذه الغاية 

وكان يقول: «إن الدين هو ضياء القلوب، أما العلوم احلديثة فهي نور العقول».
املحلية،  بمالبسه  ويتجول  شاباً،  كان  إىل  إسطنبول  الزمان»  أتى «بديع  إيز»: «عندما  الرتكي «ماهر  الكاتب  ويقول   
الشـرقية  املنطقة  أنجبته  الذي  اخلارق  الذكاء  أصحاب  ومن  مفوهاً  وخطيباً  احلديث  يف  ماهراً  بليغاً  شخصاً  وكان 

للبالد، دعا  العلامء للمناظرة وحتداهم جميعاً ألنه كان واثقاً من نفسه».
ويرسد السيد  «عيل مهت بركي» وهو من رؤساء حمكمة التمييز السابقني ذكرياته حول وصول «بديع الزمان» إىل   
 إسطنبول فيقول: «كنت آنذاك طالباً يف مدرسة القضاة (أي كلية احلقوق) عندما انترشت إشاعة تقول إن شخصاً 
اسمه «بديع الزمان» ذا زي غريب جاء من رشقي البالد وانه جييب عن أي سؤال كان يوجه إليه، فشعرنا بفضول 
كان  ومنطقية..  عقلية  بأدلة  السوفسطائية  الفلسفة  والدحض  بالتفنيد  يتناول  جالساً  كان  لرؤيته..  وذهبنا  كبري 
ويف  الكالم)  علم  يف  اإلسالمية (أي  الفلسفة  يف  ملعلوماته  حد  هناك  يكن  مل  إذ  الزمان»  بلقب «بديع  فعالً  جديراً 

علم اللغة». (ش) ٨٣.
هذه  يف  فها  ألّ التي  ژجتة  العلامء»،  أو  رسالة «حماكامت  القديم:  باملؤلف  واملقصود  عرش.  الرابع  الشعاع  الشعاعات،   (١)
ل يف الشعاع اخلامس من جمموعة الشعاعات مباحث  الفرتة وضمنها األجوبة اليـابانية، يف املقالة الثالثة منها. وقد فصّ

 الدجال والسفياين وأرشاط الساعة األخر مع ذكر األحاديث الرشيفة الواردة بحقها
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عريضة إىل السلطان  عبد احلميد الثاين 
برضورة إنشاء  مدرسة الزهراء:(١)

هتمة اجلنون
يف ختام املناظرات العلمية واملناقشات الرفيعة التي دامت بنجاح باهر أياماً وأسابيع، 
قالوا: إن هذا الرجل جمنون، ألنه يعلم كل يشء! وسجلوا اسم سعيد املسكني يف سجل  املجانني 
املجاذيب،  يف  مستشفى  واإلنسانية  واملدنية  والوطن  واملعرفة  العلم  مجنونَ  سعيداً،  فألقوا 
وبعثوا من القرص طبيباً ليفحص قواه العقلية يف املستشفى. ولكن سعيداً املجنون! بدأ يرشح 
: إنني لست مصاباً باملرض بل  األمة والبالد كلها،  وضعه وسبب قدومه إىل  إسطنبول، قائالً
وجئت ألداوي أمراضهم؛ فاملنطقة الرشقية هي هي مذ خلقها اهللا سبحانه، وأهلوها غارقون 
يف مستنقع اجلهل، وجئت إىل هنا أمالً يف إنقاذهم، ولكن عندما سعيت يف هذا األمر اتُّهمت 

(٢).« باجلنون. إنه حقاً من عارش  املجانني يكون مجنوناً، فجئت  إسطنبول وأصبحت مجنوناً
إىل  مستشفى املجاذيب

ملا  ولكن  للمرض،  منه  عضوٍ  تعرض  من  نابع  الرشق  فساد  أن  أحسب  سابقاً  «كنت 
القلب،  يف  املرض هو  حتها، أدركت أن  وشرّ نبضها،  وجسستُ  املريضة  شـاهدت  إسطنبول 
يب!(٣)  اجلنون  صفة  بإلصاق  أُكرمت  ولكن  عالجه،  فحاولت  اجلهات.  مجيع  إىل  منه   ورس
حيث إن وشاية احلاسدين واخلصامء، أدت يب أن أساق إىل  مستشفى املجاذيب بأمر السلطان 

عبد احلميد رمحه اهللا رمحة واسعة».(٤)
حواره مع الطبيب

«أهيا الطبيب املحرتم! استمع أنت، فسأتكلم أنا. أعطيك دليالً آخر عىل جنوين! وهو 
اجلواب من دون سؤال! ال شك أنكم ترغبون يف االستامع إىل كالم جمنون غريب. إنني أطلب 
إجراء الكشف عليّ عىل صورة حماكمة، وليكن وجدانك هو احلكم. ومن العبث والفضول 

(١) يراجع نص العريضة املقدمة إىل السلطان يف فصل  «مدرسة الزهراء».
(٢) مذكرات  عبد املجيد /٦ (ب) ١٥٥.

(٣) صيقل اإلسالم، املحكمة العسكرية العرفية.
(٤) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
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ســطــنــبــول                                                                                      ٩٣ إ فــاق  آ   فــي 

إلقاء درس يف الطب إىل طبيب، ولكن واجب املريض أن يعينه يف تشخيص العلة. فأر من 
بكم املستقبل. فخذوا هذه النقاط األربع بنظر االعتبار: الرضوري االستامع إليّ كيال يكذّ

أوالها:  أين ترعرعت يف جبال  كردستان، فعليكم أن تزنوا أحوايل التي ال تروق لكم 
بميزان  كردستـان ال بميزان  إسطنبول احلضاري األنيق، فلو وزنتم بميزاهنا فقد وضعتم إذن 
إىل  معظم  األكراد  سوق  ويلزمكم  سعادتنا،  منبع  هي  التي  إسطنبول  نحو  أمامنا  مانعاً  سداً 
املستشفى، ذلك ألن األخالق املفضـلة -يف األناضول- هي اجلسارة، وعزة النفس، والثبات 
يف الدين، وانطباق اللسـان عىل ما يف القلب. بينام الظرافة والرقة وما شاهبها من أمور املدنية 

. تعدّ بالنسبة هلم مداهنة وتزلفاً
األمر  ذوا  فاتخِ مالبيس.  يف  احلال  هو  كام  للناس،  خمالفة  وأخالقي  أحوايل  أن  ثانيتها:  
من  العادات  أو  الزمان  جه  روّ ما  تتخذوا  وال  االعتبار،  وموضع  النظر  حمل  واحلق  الواقع 
ومكلّف  بتقليد الناس بعضهم بعضاً مقياساً لوزن األمور. إنني مسلم، ملتزم،  أخالق سيئة 
هبذا االلتزام والوفاء به من حيث اإلسالم. فعليّ أن أفكر فيام ينفع  األمة والدين والدولة وال 

أقول ذلك القول الفاسد املميت: «مايل وهلذا.. فليفكر فيه غريي».
ثالثتها:  لقد أتى ومىض أشخاص نوادر، كل سبق زمانه، ولكن الناس محلوا أطوارهم 
النقطتـني  هاتني  بني  املوجود  التضاد  إن  واخلوارق.  السحر  عىل  ثم  بدء،  بادئ  اجلنون  عىل 
قالوا  إذ  وأدلتهم.  باجلنون  عليّ  حكموا  الذين  يات  عَ مدَّ بني  املوجود  التضاد  إىل  وإشارة  إيامء 
هذا  مثل  يورد  الذي  إن  معضلة!  كل  ويحلّ  مسألة،  كل  عىل  جييب  ألنه  جمنون،  إنه  بأفعاهلم: 

الدليل جمنون بال شك!
رابعتها:  أنه من الرضوري أن حيتد ويغضب كل من له مزاج عصبي مثيل، ألن الذي 
به  إذا   ، فعالً يراه  أن  وأوشك  سنة،  عرشة  مخس  منذ  الرشعية-  احلرية  رفيعاً -أي  فكراً  حيمل 
ير نفسه عىل خطر وهالك من حرمان رؤيته -بانقالب عظيم- كيف ال حيتد وال يغضب؟

ة وغضباً فهو أكثر مني جنوناً إذن. علماً أنه ال يَسلَم إالّ  ثم إن وزير األمن أشد منى حدّ
واحد من ألف من الناس من هذا اجلنون املوقت؛ 
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٩٤                                                                                                            سيرة ذاتية   
فلئن كانت املداهنة والتملق والتزلف وفداء املصلحة العامة يف سبيل املصـلحة اخلاصة 
هو  الذي  باجلنون  مفتخراً  العقل،  هذا  من  براءيت  أقدم  أين  فاشهدوا  العقل..  مقتىض  من  تعدّ 

أشبه ما يكون بمرتبة من مراتب الرباءة. 
، علماً أنني عملتها عىل علم وحلكمة خفية: وهناك نقاط أربع جلبت الشبهة عليّ

أوالها:  شكيل الغريب.
إنني أعلن بمالبيس املخالفة للناس استغنائي عن املقاصد الدنيوية... واعتذاري عن 
وفطرية  الناس..  عن  وأطواري  أحوايل  وخمالفة  البالد..  يف  اجلارية  للعادات  مراعـايت  عدم 

إنسانيتي بموافقة الظاهر والباطن.. وحمبة ملتي.
إنني  ثم  األنظار..  ليلفت  غريب  لفظ  ضمن  يكون  أن  بد  ال  الغريب  املعنى  إن  ثم 
أيضاً  به  وأشري  املحلية..  املصنوعات  لتشجيع  فعلية  نصيحة  الغريب،  الشكل  هبذا  أنصح 
بايعت  إنني  ثم  نفسه..  الوقت  يف  الزمان  جتدد  وإىل  ذايت  يف  به  أشعر  الذي  التجدد  ميل  إىل 

سليم.  السلطان 
ثانيتها:  مناظريت  العلامء.

تتقدم  مل  الدينية  أن  املدارس  شاهدت  قدمت  إسطنبول  لماّ  أنني  هو  إليها  والداعي 
عىل  القدرة  هو  -الذي  االستعداد  إقامة  إىل  ذلك  سبب  وأعزو  البالد.  يف   األخر كاملرافق 
وضعف  الشوق،  وفقدان  التعطل،  حاالت  ونشوء  امللكة،  موضع  الكتاب-  من  االستنباط 

امللكة لد الطالب الناشئة من عدم إجراء املناظرات العلمية.
ثم إن العلوم اإلهلية ال تُكسب كسائر العلوم، حيث إهنا علوم مقصودة بالذات، تنتج 
التي  اللهو  كعلوم  هي  وال  واإلعجاب  للحرية  املثرية  الكونية  كالعلوم  هي  فال  حقيقية.  لذة 
ة عالية، أو توغلٌ تام، أو مسابقة بدافع  يقىض هبا الوقت. لذا يلزم لكسب العلوم اإلهلية همّ
ق، أو تنفيذ قاعدة تقسيم األعامل. أي يتوغل كل طالب يف علوم معينة حسب استعداده،  مشوّ
حتى يتخصص فيها وال يظل سطحياً عابراً، حيث إن لكل علم من العلوم صورة حقيقية، إن 
فقدت امللكة يغدو بعض أجزائه ناقصة كالصورة الناقصة. أي عىل الطالب املسـتعد أن يتخذ 
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ســطــنــبــول                                                                                      ٩٥ إ فــاق  آ   فــي 

علماً من العلوم أساساً له، ويأخذ خالصة من كل علم من العلوم املتعلقة به، إلمتام صورة 
تشكل  أن  دون  من  األساس  للصورة  مكملة  ها  عدّ يمكن  خالصة  كل  ألن  العلم.  ذلك 

مستقلة. صورة 
فيا طالب العلوم الدينية الذين يسمعون صويت! لنكن خري خلف لسلفنا الذين بلغوا 
أوج الكامل، ولنسع يف سبيل ذلك كطالب  املدارس احلديثة الذين أصبحوا خري خلف لسلفهم 

. الناقصني. وكنت أريد باملناظرة أن أنبّه إىل هاتني النقطتني فعلياً
ثالثتها:  لقد طرحت وبينت هذين املفهومني:

يرتق  مل  هذا،  والتقدم  الرقي  عرص  يف  احلقة  احلضارة  يمثل  الذي  اإلسالم  أن  أوهلام:  
كاحلضارة احلارضة. وأر أن أهم سبب يف ذلك هو تباين األفكار وختالف املشارب بني  أهل 

 املدارس الدينية واملدارس احلديثة والزوايا.
ظواهر  لتأويلهم  العقيدة  بضعف  احلديثة  املدرسة  أهل  يتهمون  الدينية  املدرسة  فأهل 
غري  أولئك  ون  يعدّ وهؤالء  منها،  املراد  غري  إىل  يفيض  تأويالً  واألحاديث  اآليات  بعض 
إىل  التكايا  احلديثة  ينظر  أهل  املدارس  حني  يف  احلديثة،  العلوم  عىل  إقباهلم  لعدم  هبم  موثوق 
والزوايا كأنـهم أهل بدعة حيث يبنون رأهيم هذا عىل ظن باطـل لد العوام وبعض اجلهالء 
ون أعماالً وحركات يف الذكر -الذي هو عبادة- أهنا من الذكر نفسه، يف حني أهنا  الذين يعدّ
موضوعة للحث وتزييد الشوق، وال جتوز إالّ إذا كانت مباحة. وقد فتح باب التساهل بتفريط 
هؤالء وإفراط أولئك اختالط بعض البدع مع الذكر. فهذا التباين يف األفكار والتخالف يف 

رها عن ركب املدنية.  املشارب قد هزّ األخالق اإلسالمية هزاً وأخّ
وحتصيل   .. حقيقياً تدريساً  احلديثة  يف  املدارس  الدينية  العلوم  تدريس  هذا:   وعالج 
بعض العلوم احلديثة يف  املدارس الدينية يف موضع احلكمة القديمة التي أصبحت ال رضورة 

هلا.. وكذا وجود علامء متبحرين يف  التكايا...
املراتب  يقطع  متناسقاً  جهازاً  الثالثة  املرافق  هذه  تصبح  أن  هذا  بعد  قوياً  أمالً  ويؤمَّل 

نحو الرقي والتقدم.
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الفكر الثاين:  أنني استمعت إىل  الوعاظ، فلم تؤثر فيّ نصائحهم ووعظهم، فتأملت يف 

السبب، فرأيت أنه فضالً عن قساوة قلبي هناك ثالثة أسباب:
١- إهنم يتناسون الفرق بني احلارض واملايض فيبالغون كثيراً يف تصوير دعاوهيم حماولني 
تزويقها دون إيراد األدلة الكافية التي ال بد منها للتأثري وإقناع الباحث عن احلقيقة، فالزمن 

احلارض أكثر حاجة إىل إيراد األدلة.
فيفقدون  منه،  أهم  هو  ما  قيمة  يُسقطون  منه  وترهيبهم  ما  بأمرٍ  ترغيبهم  عند  إهنم   -٢

بذلك املحافظة عىل املوازنة الدقيقة املوجودة يف الرشيعة، أي ال يميزون بني املهم واألهم.
الكالم  يكون  أن  بد  فال  البالغة،  أنواع  أرقى  هي  احلال  ملقتىض  الكالم  مطابقة  إن   -٣
وكأهنم  العرص،  هذا  علة  تشخيص  يناسب  بام  يتكلمون  ال  أهنم  إالّ  العرص،  حلاجات  موافقاً 

يسحبون الناس إىل الزمان الغابر، فيحدثوهنم بلسان ذلك الزمان.
واإلقناع،  اإلثبات  من  ليتمكنوا  حمققني  يكونوا  املحرتمني أن  واملرشدين  فعىل  الوعاظ 
يوافق  كي  مقنعني  بلغاء  يكونوا  وأن  الرشيعة،  توازن  يفسدوا  لئال  مدققني  أيضاً  يكونوا  وأن 

زنوا األمور بموازين الرشيعة. كالمهم حاجات العرص، وعليهم أيضاً أن يَ
حافظتي  عىل  النسيان  طروء  به  وقصدت  وعاجز،  مشوش  ذهني  إن  قلت:  رابعتها:  

وشعوري بضيق يف ذهني واستيحاش يف طبعي.
وملا كان املجنون ال يقول أنا جمنون، فال يكون قويل هذا دليالً عىل جنوين.

جيلب  الكالم  فهذا  كتاب «اإلظهار»  بعد  فقط  أشهر  ثالثة  درست  إنني   : أيضاً وقلت 
ق به معظم أهايل  كردستان، وإما  الشك والريب من جهتني؛ فإما أنه خالف الواقع.. بينام يصدّ
أنه يومئ إىل املدح والغرور -الذي هو عنرص من عنارص اجلنون رغم أنه صدق- كام تقول به 

أهيا الطبيب.
وجوابه: هو جوايب الصائب والذي استلزم التمدح لسؤال سألنيه أحد رجال الدولة.

واآلن أظن أن لديكم شكاً يف صحة عقيل بعد زوال الشبهة عن شعوري. ويمكن أن 
يزول ذلك الريب بأدنى حماكمة عقلية؛ إذ إن رجالً من  األكراد اجلاهلني الطليقني  األحرار، 
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ســطــنــبــول                                                                                      ٩٧ إ فــاق  آ   فــي 

يستطيع  كيف  رفيع،  فكر  صاحب  يكن  ومل  كاألملاس،  راقية  ألمة  وفاء  صاحب  يكن  مل  إن 
احليلة  أعدّ  إنني  اآلخرين؟  عن  تـميّزه  مع  الزمان  هذا  طوال  الفاسد  وفكره  حيلته  يسرت  أن 
يف ترك احليل. فإذن قد شعر بقلبه وفاءً خالصاً صافياً يفوق اجلميع حتى وجد نفسه يف مثل 

هذه األحوال.
وقد صدق الشاعر:  

(١)




  

  
 



      


 




    
 




بمعنى أن فهم أطبائنا هو فهم سقيم.. فهم جمانني بحكم تقاريرهم الطبية، وأن وزير 
ته وغضبه. األمن هو اآلخر جمنون لشدة حدّ

أهيا الطبيب!
إن كنتَ طبياً حاذقاً فداو نفسك قبل أن تداويني.

ويا أهيا الناظرون إىل كالمي هذا! إن كان فيه ما جيرح شعوركم، أو ال هتضمه معدتكم 
الضعيفة، فاعذروين ألنني قلته يف وقت اجلنون حينام كنت بني جدران  مستشفى املجاذيب... 
وال شك أن تأثري املحيط أمر مسلّم به. ألن  «ديوانه را قلم نيست» بمعنى أن القلم رفع عن 
املجنون. فاألمي اجلـاهل أي احلر، والكردي الذي ال يتقن الرتكية يمكن أن يبني مرامه هبذا 

القدر. والسالم».(٢)
«أستولت عىل الطبيب احلرية بعد سامعه هذا الكالم، فأدرك مد جديته وسعيه احلثيث 
نه  يف خدمة الوطن ونـفع األهلني يف كسب املعرفة، وكيف أنه يف قمة الذكاء فكتب تقريراً ضمّ
هذا الكالم: «ال يوجد بني القادمني إىل  إسطنبول من يملك ذكاءً وفطنة مثله. إنه نادرة العامل!» 
أمراً  فأصدروا  القرص،  يف  صفوف  املسؤولني  يف  واهللع  الدهشة  حلّت  التقرير  هذا  إثر  وعىل 
باشا»  األمن  «شفيق  وزير  مع  وبعثوا  املوقف.  إىل  املستشفى  من  فوراً  سعيد  بأخذ  مستعجالً 
باً شهرياً مع مبلغ من التربعات  أمراً إدارياً يتضمن ختصيص مبلغ قدره ثالثون لرية ذهبية مرتّ

وذلك ألجل إبعاده عن  إسطنبول».(٣)
(١) للمتنبى يف ديوانه ٢٤٦/٤.

(٢) (ب) ١٥٥-١٥٨عن آثار بديعية /٣٢٩.
(٣) مذكرات  عبد املجيد / ٦ (ب) ١٥٥.
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٩٨                                                                                                            سيرة ذاتية   

حواره مع وزير األمن  «شفيق باشا»
ألف  بملبغ  لك  شهري  مرتّب  برصف  أمر  كام  عليك،  يسلم  «السلطان  األمن:  وزير 

قرش وقال إنه سريتفع إىل ثالثني لرية».
: «أنا لست متسول مرتّبٍ وإن بلغ ألف لرية، فأنا مل آت إىل هنا إالّ من أجل  فقلت جواباً

أمتي وليس من أجل نفيس، ثم إن ما حتاولون تقديمه يل ليس إالّ رشوة للسكوت!»
 .« الوزير: «أنت تردّ إرادة السلطان، وهذه اإلرادة ال تردّ

الفرصة  أجد  ذلك  عند  ويستدعيني،  السلطان  يتكدر  لكي  ها  أردّ «إنني   : جواباً قلت 
لقول احلق عنده».

الوزير: «ستكون العاقبة وخيمة».
وإن  واسعاً،  قبراً  يل  سيكون  البحر  فإن  البحر  يف  إلقائي  نتيجتها  كانت  اجلواب:  «لو 
وقد  حرضهتا  إىل  إسطنبول  حرضت  عندما  بأنني  علماً  قلب  األمة.  يف  فسأرقد  إعدامي  ذ  نفّ
أريد  ألنني  أقول،  ما  أعني  وأنا  لكم.  بدا  ما  يب  فافعلوا  كفي  راحة  عىل  روحي  وضعت 
إن  ثم   . مرتّبٍ نْيِ  جَ أجل  من  وليس  إليها  انتسب  التي  للدولة  خدمة  وذلك  أمتي  أبناء  تنبيه 
اخلدمة التي يستطيع أداءها شخص مثيل هي تقديم النصيحة لألمة وللدولة، وال قيمة هلذه 
شوائب  من  خالية  خملصة  تكون  عندما  إالّ  تأثريها  حيسن  وال  تأثريها،  بحسن  إالّ  النصيحة 
الطمع، وهذه ال تكون إالّ عندما تكون دون مقابل وبعيدة عن املنافع الشخصية، لذا فإنني 

معذور عندما أرفض هذا المرتّب».
شفيق باشا: «إن اقرتاحك بنرش املعارف والعلوم يف  كردستان هو اآلن موضع دراسة 

يف جملس الوزراء».
ل بحث املعارف واستُعجل يف المرتّب؟ وعىل أي أساس  بديع الزمان: «إذن فلامذا أُجّ

تم هذا؟ ملاذا تفضلون املنافع الشخصية عىل املنافع العامة؟».(١)

(١) (ب) ١٥٩-١٦٠.
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ســطــنــبــول                                                                                      ٩٩ إ فــاق  آ   فــي 

اعرتاضه عىل االستبداد
أي  القوة،  باستناد  اجلرب  أي  املزاجية (االعتباطية)  املعاملة  أي  التحكم  هو  االسـتبداد 
املفاسد،  لتداخل  املفتوحة أبوابه  أي  االستعامالت،  املساعد لتطرق سـوء  أي  الواحد،  الرأي 
م إىل أسفل  وما هو إالّ أسـاس الظلم، ومـاحـي اإلنسانية. وهو الـذي دحرج اإلنسان المكرّ
سافلني يف السفالة.. وهو الذي أوقع  العامل اإلسالمي يف المذلّة.. وهو الذي أيقظ األغراض 
أعصاب  العامل  يف  ه  سمّ  رس الذي  وهو  اإلسالمية..  سمم  الـذي  وهو  واخلصومات.. 

اإلسالمي.. وهو الذي أوقع االختالفات املدهشة...».(١) 
«هذا وإن االستبداد املتعسف ال صلة له بالرشيعة الغراء، وإن الرشيعة قد أتت هلداية 

العامل أمجع كي تزيل التحكم الظامل واالستبداد».(٢)
عىل  والتوكل  بالصرب  متجملني  الكالم  عن  صائمني  قضيناها  التي  سنة  الثالثني  «وإن 

اهللا، سننال ثواهبا بانفتاح أبواب جنة الرقي، أبواب املدنية التي ال عذاب فيها».(٣)
إنه استبداد ضعيف بالنسبة ملا سيأيت

املجاذيب  الضعيف  مستشفى  االستبداد  جعل  اجلنون،  قرينة  «احلرية»  كانت  «حينام 
مدرسةً يل.(٤)

والذي يبدو أن الغاية(٥) ما كانت اسرتداد احلرية من السلطان عبد احلميد، بل حتويل 
استبداد ضعيف وضئيل إىل استبداد شديد وقوي.(٦)

وقد رأيت كثريين هيامجون «السلطان عبد احلميد» أكثر من هجوم «األحرار»(٧) وكانوا 
يقولون: إنه عىل خطأ لقبوله «احلرية» و«القانون األسايس»(٨) قبل ثالثني سنة. 

(١) الصيقل اإلسالمي، النص العريب ط.  أنقرة.
(٢) صيقل اإلسالم، املحكمة العسكرية العرفية.
(٣) صيقل اإلسالم، املحكمة العسكرية العرفية.
(٤) صيقل اإلسالم، املحكمة العسكرية العرفية.

(٥) من حادثة ٣١ مارت.
(٦) صيقل اإلسالم، املحكمة العسكرية العرفية.

(٧)  األحرار: املنادون باحلرية.
(٨) أي الدستور بالتعبري الشائع حالياً والذي يعيّن صالحية احلاكم واحلكومة والربملان، وحيدد اخلطوط الرئيسية لسياسة 

الدولة وقوانينها.

009 SIYRAH ZATIYYE.indd   99009 SIYRAH ZATIYYE.indd   99 م 07:39:09   15/12/2011م 07:39:09   15/12/2011



١٠٠                                                                                                            سيرة ذاتية   

 ، حريةً احلميد  عبد  السلطان  إليه  اضطر  الذي  االستبداد  بَ  سِ حَ من  بقول  ظنكم  فام 
ى! فام قيمة قوله يا تُر؟.(١) وارتعد من القانون األسايس الذي هو اسم دون مسمّ

وكيف ال أعارض مَن ظن االستبداد السابق حريةً وهاجم القانون األسايس! ولكن 
أرفضهم  كنت  هلذا   ، أشدّ استبداداً  أرادوا  أهنم  إالّ  احلكومة  يعارضون  كانوا  أولئك  أن  مع 

وأردّ عليهم.(٢)
بأن  وفطاحل  األدباء؛  السياسة  دهاة  من  عدد  ه  أحسّ ما  القديم»  أحس  «سعيد  ولقد 
إىل  بحاجة  كان  المسبَق  اإلحساس  هذا  ولكن  له،  وا  فتصدّ عىل  األمة،  مقبلٌ  مريعاً  استبداداً 
تأويل وتعبري، إذ هامجوا ما رأوه من ظل ضعيف الستبدادات تأيت بعد مدة مديدة وألقت يف 
فالغاية  فهامجوه.   ، أصيالً استبداداً  االسم  إالّ  له  ليس  استبداد  ظل  فحسبوا  الرعب،  نفوسهم 

صحيحة إالّ أن اهلدف خطأ».(٣)
دفاع عن السلطان عبد احلميد(٤)

كل  وجهة  كانت  وإن  تنفكان  ال  ومتالزمتان  بالذات  متحدتان  واخلالفة  السلطنة  «إن 
منهام مغايرة لألخر.. وبناء عىل هذا فسلطاننا هو سلطان وهو خليفة يف الوقت نفسه يمثل 
رمز  العامل اإلسالمي. فمن حيث السلطنة يرشف عىل ثالثني مـليوناً، ومن حيث اخلالفة ينبغي 
أن يكون ركيزة ثالثامئة مليون من املسلمني الذين تربطهم رابطة نورانية، وأن يكون موضع 

إمدادهم وعوهنم.(٥) وهو السلطان املظلوم.(٦)
          


                      [:أما قوهلم]

(٧)!
 


   

 
   

       


 

(١) صيقل اإلسالم، املناظرات.

(٢) صيقل اإلسالم، املناظرات.
(٣) املالحق، ملحق قسطموين.

: أيا سعيد  (٤) يذكر مصطفى  صونغور: أن األستاذ بعد ما عانى ما عانى من عهد احلزب الواحد كان خياطب نفسه قائالً
جترع أذ هذا االستبداد الرهيب عقاباً لك عىل إلصاق هتمة االستبداد بسلطان رؤوف شفيق. (ب) ١٨٤/١.

: قال أستاذنا يوماً بحق املرحوم السلطان عبد احلميد: إن السلطان عبد احلميد ويل من الصاحلني. وقد  وينقل أيضاً  
أدخلته ضمن دعوايت اخلاصة. فأدعو صباح كل يوم: يارب ارض عن السلطان عبد احلميد  خان والسلطان  وحيد 

الدين واألرسة العثامنية احلاكمة. (ب)١ /١٨٤.
(٥) صيقل اإلسالم، السانحات.

(٦) صيقل اإلسالم، املحكمة العسكرية العرفية.
(٧) بيت شعر لنامق كامل.
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إسطنبول                                                                                      ١٠١ ــاق  ف آ   فــي 

هذه  مثل  به  يليق  كان  ما  شأن(١)  ذي  رجل  وجه  يف  خطأً  أُثري  الرصني  الكالم  هذا 
الستبداد  احلامل  العرص  هلذا  الغدار  الوجه  به  يصفع  أن  الكالم  هبذا  جدير  بل  الصفعة، 

رهيب يتسرت هبذه احلرية».(٢)
رؤيا ختص السلطان عبد احلميد

سلكه  الذي  الطريق  يف  عمرك  زكاة  ابذل  له:  فقلت  املعنى،  عامل  يف  السلطان  «رأيت 
 عمر الثاين -بن عبد العزيز- كي تكسب إقبال  األمة وتوجههم إليك والذي هو معنى البيعة 

والرضورة الالزمة لرئاسة املرشوطية.
ذلك  أهل  أطوار  تقليد  تستطيعون  فهل  مسلكه،  سلكت  أنني  «هب  السلطان:  قال 
الزمان؟ وهل لديكم ما لدهيم من قوة اإلسالم وصفاء القلب واألخالق الرفيعة؟ قلت: إن 
ما لدينا من تيقظ الرأي العام واستكامل املبادئ والوسائل الحتضان احلضارة يسد مسدّ تلك 

النقاط ويستحصلها متوجهاً نحو الرقي املطلوب».
قال: «وكيف أعمل؟»

املاملك،  إسطنبول.  قلب  يف  دم  يُهرق  مل  إذ  باملرشوطية،  نيتك  حسن  «أظهر  قلت: 
الناس   لد املكروه  يلدز  فاجعل  قرص  دم.  إراقة  دون  هبا  رضيت  وشفقتك  برأفتك  وأنت 
السابقني.  الزبانية  من  بدالً  العاملني،  الرمحة،  العلامء  بمالئكة  بتنويره  وذلك  إليهم،  محبوباً 
له إىل جامعة إسالمية حتيا فيها العلوم اإلسالمية. وارفع من مستو   املشيخة اإلسالمية  وحوّ
واخلالفة إىل ما يليق هبام. وداو -بقدراتك وثرواتك- ضعف الدين الذي أصيبت به  األمة 
إىل  مقام،  أعىل  إىل  يلدز  ترفعون  قرص  وبذلك  رأسها.  يف  به  أصيبت  الذي  واجلهل  قلبها  يف 
وحيث  األرجاء.  إىل  العدالة  نارشة  اخلالفة  برج  عىل  متربعةً  العثامنية  لتظل  األرسة  الثريا.. 
دت  عوّ التي  املسكينة  بك  األمة  لتقتدي  الرضورية  احلاجيات  يف  اقتصد  إمام  األمة،  إنك 

عىل اإلرساف».

(١) املقصود السلطان عبد احلميد.
(٢) اللمعات، اللمعة الثانية والعرشون.
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١٠٢                                                                                                            سيرة ذاتية   
ثم أفقت من النوم، فرأيت أن الرؤيا هي اليقظة واحلقيقة، وعامل اليقظة هو الرؤيا».(١)

رسالة خاصة لدفع الشبهات عن السلطان عبد احلميد (٢)
احلميد  السلطان  عبد  هاجم  قد  أستاذنا  أن  يف  شبهة  املعلمني  إخواننا  أحد  ساور  لقد 
ر ذلك السلطان العظيم حق قدره وذلك بام يفهم من خطبه التي ألقاها يف بداية  الثاين ومل يقدّ

عهد احلرية.
اجلواب:  إننا نجيب عن حقيقة الوضع الذي فهمناه من أستاذنا:

:  إن الدستور الذي سار عليه أستاذنا طوال حياته هو الدستور القرآين والقاعدة  أوالً
اجلليلة    ﴿ Ï Î Í Ì Ë Ê ﴾  (األنعام:١٦٤) بمعنى أن األخطاء التي ارتكبتها حكومة 
معارضيه-  سعى -جتاه  بل  الظن،  حسن  نحوه  محل  وهلذا  السلطان.  إىل  تُسند  ال  العهد  ذلك 

لتأويل ما اضطر إليه من أخطاء وتقصريات.
:  لقد أثنى أستاذنا ثناءً حسناً عىل احلرية الرشعية بداية عهد احلرية، ودعا الناس يف  ثانياً

خطبه إليها، وقال للمعارضني هلا:
«إن مل تنضبط احلرية بالرشيعة فإن ما أطلقتموه من استبداد ضعيف جزئي اضطر إليه 
شخص، يصبح استبداداً عظيام يوزع عىل الناس كافة. ويغدو كل شخص مستبداً بذاته، فيتولد 
عندئذٍ استبداد مطلق، وينقلب االستبداد الواحد إىل األلوف، بمعنى أن احلرية ستموت ويولد 

استبداد مطلق».
ه إىل املحكمة  التي نصبت ألجل اإلعدامات ما يأيت: حتى إن أستاذنا وجّ

«إن كانت املرشوطية تعني خمالفة الرشيعة واستبداد مجاعة معينة -االحتاديني- فليشهد 
الثقالن أين مرجتع».(٣) 

(١) اجلريدة الدينية «وولقان» العدد٨٣ يف١٣٢٥/٣/١١ - ١٩٠٩/٣/٢٣م. (ب) ١٧٦.
يف  كتاباً  نرش  قد  أحداً  أن  األستاذ  سمع  عندما  أنه  النوريس  األستاذ  الزم  الذي  النور  أحد  طالب  آلو»  يذكر  «حمسن   (٢)
 إسطنبول يتهجم فيه عىل السلطان عبد احلميد قال: إن السلطان عبد احلميد كان خليفة ستني مليوناً من املسلمني، 

وأنا أنظر إليه نظر ويل من  األولياء. ثم نرش رسالة خاصة (ملحقة) هبذا الشأن. «Son Şahidler ٤ ص٣١٣».
(٣) أي رجعي بالتعبري املتداول حاليا وهذا القول نظري قول اإلمام  الشافعي ريض اهللا عنه:
 إن كان رفضاً حب آل حممد      فليشهد الثقالن أنى رافيض
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إسطنبول                                                                                      ١٠٣ ــاق  ف آ   فــي 

:  لقد شعر أستاذنا بنوع من إحساس مسبق، نجاة  العامل اإلسالمي احلايل من سيطرة  ثالثاً
 األجانب وتوجهه إىل االتفاق عىل صورة  مجاهري متحدة إسالمية فكان يتمنى هذا ويتصوره، 
ر احلرية الرشعية حق قدرها. وقال يف خطبه آنذاك:  بل دعا إليه بكل ما أويت من قوة، لذا قدّ

«إن مل تربّ احلرية بالرتبية اإلسالمية فستموت، ويولد مكاهنا االستبداد املطلق».
عبد  السلطان  أن  يعتقد  كان  أنه  كثب  عن  منه  وعرفنا  أستاذنا  من  سمعنا  لقد    : رابعاً
احلميد -من بني  السالطني- يف حكم ويل من الصاحلني، لوقوفه بصمود جتاه دسائس  األجانب 
ل يف  الواليات الرشقية  وقواهم، وكونه خليفة معظم  العامل اإلسالمي، وسوقه  العشائر الرحّ
إىل مراقي املدنية والعسكرية بالقوات احلميدية، ومراعاته الشعائر اإلسالمية ما استطاع إليها 
سبيال وأدائه صالة اجلمعة يف املسجد، واختاذه شيخاْ فاضال ومرشدا معنوياّ بصورة دائمة يف 

.قرصه. فضالً عن حسناته األخر
 طالب النور املالزمون لألستاذ، ١٩٥٣.(١)

مطاليبه من السلطان
أ. إصالح أوضاع  رشقي األناضول بإنشاء  مدرسة الزهراء (٢)

ب. إصالح القرص
«انطالقاً من مفهوم احلفاظ عىل مركز اخلالفة وهو مركز املسلمني وموضع رابطتهم، 
استعداد  عىل  الثاين  احلميد  السلطان  عبد  حرضة  كون  من  وظناً  ضياعه..  دون  واحليلولة 
اجلليلة     بالقاعدة  وأخذاً  السـابقة..  االجتامعية  أخطائه  عىل  والندم  األمر  السـتيضاح 
﴿ 1 2﴾  (النساء:١٢٨) لتخفيف األحداث احلالية التي سارت بعنف وبذرت بذور 
اجلريدة  بلسان  قلت  ذلك  كل  ألجل  يمكن..  ما  افضل  إىل  وحتويلها  واالضطرابات،  الفتن 

للسلطان السابق ما يأيت:
اجعل  قرص يلدز، ذلك النجم املنخسف، جامعة للعلوم لريتفع إىل األعايل كالثريا.

(١) (ب)  ١٨٣.
مة إىل السلطان املذكورة يف فصل  «مدرسة الزهراء». (٢) كام ورد يف العريضة المقدّ
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١٠٤                                                                                                            سيرة ذاتية   

ليصبح  جهنم  وزبانية  اح  السوّ من  بدالً  الرمحة  ومالئكة  احلقيقة  فيه  أهل  وأسكن 
كاجلنة. مبهجاً 

وأعد إىل  األمة ما أهدته لك من ثروات يف القرص برصفها يف إنشاء جامعات دينية لتزيل 
اجلهل الذي هو داء  األمة الوبيل.

قبل  الدنيا  دع  السلطانية.  بإدارتكم  املتكفلة  فهي  وحمبتها،  بمروءة  األمة  الثقة  ووطّن 
وحدها  اآلخرة  يف  التفكر  ينبغي  إنه  التايل.  العمر  سبيل  يف  العمر  زكاة  وارصف  تدعك  أن 

بعد هذا العمر».(١)

(١) صيقل اإلسالم، املحكمة العسكرية العرفية.
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الفصل الثالث
بداية االنعطاف التارخيي
سنة ١٩٠٨م/١٣٢٦هـ

إعالن املرشوطية وماهيتها (١)
عمران:١٥٩)..    (آل   ﴾  @  ?  >  = ﴿ آليتي   وتفسري  مجلّى  «املرشوطية: 
هو  املنور  الوجود  ذلك  فقوة  الرشعية..  املشورة  فهي   (٣٨:الشور)   ﴾p  o  n ﴿
ال  القانون  هو  وعقله  املحبة..  هي  ولسانه  املعرفة..  هي  وقلبه  العدالة..  هي  وحياته  احلق.. 
الشخص.. إن روح املرشوطية أن تكون القوة يف القانون، واألمر والنهي يف يد احلق، واملرء 
صدقت  ولئن  خادمة.  إالّ  ليست  واحلكومة  حاكمية  األمة،  هي  املرشوطية  إذ   (٢).. خادماً

اماً مأجورين».(٣) املرشوطية فالقائمقام والوايل ليسا رؤساءَ بل خدّ
«مرشوطية» و«حرية» رشعيتان أو «استبداد جديد»

فألجل  احلرية،  ستار  حتت  واملظامل  االستبداد  يريدون  الفاسدة،  األفكار  أصحاب  «إن 
أالّ نشاهد مرة أخر تلك االستبدادات التي دفنت يف حفر املايض وال تلك املظامل التي جرت 
حياة  تاريخ  بإيضاح  وذلك  واحلارض  املايض  بني  حديداً  سداً  أقيم  أن  أريد  الزمان،  سيل  يف 

احلرية. وهو كاآليت:
لتـربيها  الرشعية   الشور ألحضان  ولّدها  التي  الحريةَ  أعطى  لو  االنقالب  هذا  إن 
وليس  الربملان  أمام  مسؤولة  الوزارة  أصبحت  وبموجبه  العثامنية،  الدولة  يف  الربملاين  النظام  إعالن  هي  املرشوطية:   (١)
احلميد  عبد  السلطـان  أعلن  وقد  الربملان.  اختصاص  من  أصبحت  القوانني  ترشيع  صالحية  أن  كام  السلطان،  أمام 
املرشوطية مرتني، مرة عند بداية حكمه وهي املرشوطية األوىل يف ١٨٧٧/٣/١٩ ونظراً الستغالل نواب األقليات 
هؤالء  النواب  وارتباط  نفسه  العام  يف  مع  روسيا  مهلكة  حرب  إىل  العثامنية  الدولة  ودفع  املجلس  هلذا  املسلمة  غري 
 ١٩٠٨/٧/٢٣ ويف  يلغيه،  أن  دون  املجلس  هذا  السلطان  حل  فقد  األجنبية  وبالدول  املسلحة  الرسية  باجلمعيات 

أعاد املرشوطية والدستور مرة أخر فيام سمي بـ«املرشوطية الثانية».
(٢) الصيقل اإلسالمي، النص العريب ١٤٢ ط.  أنقرة.

(٣) صيقل اإلسالم، املناظرات.
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١٠٦                                                                                                            سيرة ذاتية   
األغراض  احلرية  تلك  صادفت  لو  بينام  حاكمة.  قوية  هلذه  األمة  املايض  أجماد  فستُبعث 

الشخصية، فستنقلب إىل استبداد مطلق، فتموت تلك املولودة يف مهدها.(١)
ختنقونا  وال  أيديكم،  من  تفلت  ال  كي  سيئاً  تفسيراً  احلرية  تفرسوا  ال  الوطن!  أبناء  يا 
بسقي االستعباد السابق الفاسد يف إناء آخر.(٢) ذلك ألن احلرية إنام تزدهر بمراعاة األحكام 

الرشعية وآداهبا والتخلق باألخالق الفاضلة.
والربهان الباهر عىل هذا االدعاء هو ما كان يرفل به عهد  الصحابة الكرام رضوان 
اهللا عليهم أمجعني من احلرية والعدالة واملساواة عىل الرغم من الوحشية السائدة والتحكم 

املقيت.(٣)
إىل  العشائر  برقية  ستني  أو  مخسني  من  يقارب  ما  أرسلتُ  احلرية،  إعالن  بداية  «ففي 
القاطنني يف رشقي البالد، وذلك بوساطة ديوان رئاسة الوزارة. كان مضمون تلك الربقيات:

«إن املسألة التي سمعتموها وهي املرشوطية والقانون األسايس ما هي إالّ العدالة احلقة 
يف  الدنيوية  سعادتنا  ألن  عليها؛  للحفاظ  اسعوا  حسن.  بقبول  ها  وْ تلقَّ الشـرعية.   والشور

ين من االستبداد أكثر من اآلخرين». ينا األمرَّ املرشوطية. فلقد قاسَ
وقد أتت من كل مكان إجابات إجيابية هلذه الربقيات. بمعنى أنني قمت بتنبيه  الواليات 

الرشقية ومل أتركهم غافلني، يستغفلهم استبداد جديد..»(٤)
وقمت بإلقاء خطب عدة عىل  العلامء عامة وعىل كثري من  طالب الرشيعة، وذلك يف كل 
من  جامع أياصوفيا وبايزيد والفاتح والسليامنية، وبينتُ العالقة احلقيقية بني حقائق الرشيعة 
واملرشوطية. وأوضحت أن االستبداد املتعسف ال صلة له بالرشيعة الغراء، وأن الرشيعة قد 

أتت هلداية العامل أمجع كي تـزيل التحكم الظامل واالستبداد..
املرشوعة».بمعنى  املرشوطية  حقيقة  هو  إنام  للرشيعة  احلقيقي  املسلك  قلت: «إن  وقد 

(١) صيقل اإلسالم، املحكمة العسكرية العرفية.
(٢) نعم، لقد سقونا عبودية مسمومة جداً باستبداد أرهب وأشد. (املؤلف)

(٣) صيقل اإلسالم، املحكمة العسكرية العرفية.

(٤) صيقل اإلسالم، املحكمة العسكرية العرفية.
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لتاريخي                                                                                     ١٠٧ ا االنعطاف    بداية 

الغربية،  املدنية  دعاة  بعض  هبا  ريض  كام  وليس  الرشعية،  بالدالئل  باملرشوطية  رضيت  أنني 
إذ قبلوها تقليداً وفهموها خالفاً للرشيعة. فلم أتنازل عن الرشيعة ومل أُعطها أتاوة ليشء.(١)

ت احلبل املتني للملّية، فاهتز بدوره  إذ ملا ارتقت املرشوطية الرشعية عرش األفكار، هزّ
اإلسالم -وهو العروة الوثقى- وعرف كل مسلم أنه ليس همالً سائباً، بل مرتبطاً باآلخرين 

باملنفعة املشرتكة والحسّ املجرد، فاملسلمون جميعاً مرتبطون كالعشرية الواحدة.(٢) 
إن  وكال..  حاش  وتعينه.  بالقوة  االستبداد  تمدّ  التي  هي  الرشيعة  أن  تظن  إن  أوروبا 
تعني  الرشيعة  أن  من  خاطئاً  ظناً  لتحمل  ساعدا  أوروبا  قد  فينا  املتفشـيني  والتعصب  اجلهل 
ب  االستبداد. لذا تأملت كثيراً من أعامق قلبي عىل ظنهم اليسء هذا بالرشيعة، فكام أنني أكذّ
يقوم  أن  من  خشـيت  ولكني  شخص،  أي  قبل  الرشيعة  باسم  باملرشوطية  بت  رحّ فقد  ظنهم 
استبداد آخر لتصديق هذا الظن، لذا رصخت من أعامقي، وبكل ما أوتيت من قوة يف خطاب 
املرشوعية  ضوء  يف  املرشوطية  افهموا  وقلت:  أياصوفيا  يف  جامع  املبعوثيـن  «النواب»..  أمام 
نوها اآلخرين عىل هذه الصورة كي ال تلوثها اليد القذرة الستبداد  وتلقوها عىل أساسها، ولقّ
قيّدوا  الشخصية.  ألغراضه  ترساً  املبارك  الطيب  اليشء  ذلك  باختاذ  وملحد  متسرت  جديد 
احلرية بآداب الرشع ألن  عوام الناس واجلاهليـن يصبحون سفهاء وعصاة وقطاع طرق، فال 
عىل  العدالة  صالة  يف  قبلتكم  ولتكن  ورشط.  قيد  بال  سائبني  أحراراً  ظلوا  أن  بعد  يطيعون 
استخراج  يـمكن  أنه  وهو   : ًدعو أعلنت  قد  ألنني  صالتكم،  تصحّ  كي  األربعة  املذاهب 
بمحبة  افتتاين  سبب  إن  ثم  األربعة.(٣)  املذاهب  من  وإذناً  وضمناً  رصاحة  املرشوطية  حقائق 
معنى املرشوطية هو أن املدخل األول لتقدم  آسيا والعامل اإلسالمي يف املستقبل هو املرشوطية 
ورقيه  وسعده  اإلسالم  حظ  مفتاح  وأن  الرشيعة،  نطاق  ضمن  هي  التي  واحلرية  املرشوعة 
من  مليونٍ  ثالثامئة  اآلن-  -حلد  انسحق  قد  حيث  املرشوطية؛  يف  التي   الشور يف  موجود 
املسلمني حتت أقدام االستبداد املعنوي لألجانب، وحيث إن احلاكمية اإلسالمية مهيمنة اآلن 
يف العامل وال سيام يف  آسيا، فإن كل مسلم يكون مالكاً جلزء حقيقي من احلاكمية. وإن احلرية 
هي العالج الوحيد إلنقاذ ثالثامئة مليونٍ من املسلمني من األرس. فحتى لو ترضر هنا -بفرض 

(١) صيقل اإلسالم، املحكمة العسكرية العرفية.
(٢) صيقل اإلسالم، املناظرات.

(٣) صيقل اإلسالم، املحكمة العسكرية العرفية.

009 SIYRAH ZATIYYE.indd   107009 SIYRAH ZATIYYE.indd   107 م 07:39:09   15/12/2011م 07:39:09   15/12/2011



١٠٨                                                                                                            سيرة ذاتية   

ثالثامئة  نأخذ  إذ   ، فداءً ذلك  فليكن  احلرية،  إرساء  أثناء  يف  الناس  من  مليوناً  عشـرون  حمال- 
بدفع عرشين.

اهلواء،  أجزاء  اختالط  خمتلطة  عندنا  املوجودة  والقوميات  العنارص  إن  أسفى!  وا 
يفعل  الذي  باإلسالم  والقوميات  العنارص  تلك  وستمتزج  املاء.  أجزاء  امتزاج  متتزج  ومل 
حرارة  من  املتـولدة  املنصفة  العدالة  مزاج  اهللا  بإذن  وسيأيت  فيهم،  الكهربائي  التيار  فعل 
برتبية  املسرتشدة  النيّرة  احلرية  ولتدم  املرشوعة،  املرشوطية  فلتعش  اإلسالمية،  املعارف  نور 

الرشيعة.(١)  حقيقة 
ل للخداع  وأقول بال فخر: «نحن املسلمني احلقيقيني ننخدع ولكن ال نخدع، وال نتنـزّ
ألجل حياة دنيوية، ألننا نعلم «إنام احليلة يف ترك احليل». ولكن ألنني قد عاهدت املرشوطية 
احلقيقية املرشوعة سأصفع االستبداد إن قابلته يف أي لباس كان، حتى لو كان البساً مالبس 
هون  يشوّ الذين  أولئك  هم  املرشوطية  أعداء  أن  اعتقادي  ويف  اسمها.  تقلّد  أو  املرشوطية 
أن  علماً   . أيضاً  الشور أعداء  هبذا  فيكثرون  ظاملة،  وأهنا  للرشيعة  خمالفة  بإظهارها  صورهتا 

القاعدة هي: «ال تتبدل احلقائق بتبدل األسامء»».(٢)
لقاء مع مفتي الديار املرصية (*)

سعيداً  املرصية-  الديار  -مفتى  بخيت  سأل  الشيخ  احلرية  عهد  من  األوىل  السنة  «يف 
القديم:

ما تقول يف حق هذه احلرية العثامنية واملدنية األوروبائية؟
وإن  ما،  يوماً  وستلدها  أوروبائية  بدولة  حاملة  العثامنية  الدولة  «إن  سعيد:  فأجابه   

 أوروبا حاملة باإلسالم وستلده يوماً ما». 
ق ما يقوله».  فقال له الشيخ اجلليل: «وأنا أصدّ

ناظَر هذا الشاب، وال أمتكن من غلبته».  ثم قال ملن حوله من  العلامء: «ال يُ
قرن.  بربع  الدين  عن  بُعدها  يف  سبقت  أوروبا  أهنا  األوىل،  الوالدة  شاهدنا  فلقد 

(١) صيقل اإلسالم، املحكمة العسكرية العرفية.

(٢) صيقل اإلسالم، املحكمة العسكرية العرفية.
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لتاريخي                                                                                     ١٠٩ ا االنعطاف    بداية 

دولة  والغرب  الرشق  يف  ستظهر  اهللا.  بإذن  سنة  ثالثني  حوايل  بعد  فستظهر  الثانية  الوالدة  أما 
إسالمية».(١)

خطاب إىل احلرية
«أيتها احلرية الرشعية!(٢)

بدوياً  كردياً  هبا  توقظني  سارة،  بشارة  حيمل  رخيم  ولكنه  هادر،  بصوت  تنادين  انكِ 
مثيل نائماً حتت طبقات الغفلة، ولوالكِ لظللتُ أنا واألمة جميعاً يف سجن األرس والقيد.إنني 
رك بعمر خالد. فإذا ما اتخذتِ الشريعةَ التي هي عني احلياة، منبعاً للحياة، وترعرعتِ يف  أُبشّ
تلك  اجلنة الوارفة البهيجة، فإنني أزف برش سارة أيضاً بأن هذه  األمة املظلومة سـترتقى ألف 
ثك باملآرب  درجة عام كانت عليه يف سابق عهدها، وإذا ما اختذتك  األمة مرشدة هلا، ومل تلوّ
الوحشة  قبـر  من  واملنة  العظمة  له  مَن  إذن  نا  جَ أخرَ فقد  واالنتقام،  الثأر  وحب  الشخصية 

واالستبداد، ودعانا إىل جنة االحتاد واملحبة....
إن هذا االحتاد، احتاد القلوب واملحبة املوجهة لالمة كافة، وهي معدن السعادة واحلرية، 
قد أنعم هبا املوىل الكريم علينا مجاناً، بينام األمم األخر قد ظفروا هبا بعد دفع املاليني من 

جواهر النفوس الغالية. 
وآمالنا  املدنية  مشاعرنا  يف  احلياة  فيبعث  نفخ  إرسافيل  ينفخ  والعدالة  احلرية   صد إن 
اخلامدة ورغباتنا القومية الرفيعة وأخالقنا اإلسالمية احلميدة، حتى يرن صامخ الكرة األرضية 

املجذوبة جذبة املولوي، وهييج  األمة جميعاً وهيزها هزّ املجذوب.
يف  واإلمهال  بالسفاهات   أخر مرة  باملوت  عليها  تقضوا  أن  الوطن  إخوان  يا  وإياكم 

الدين. 
لقبض  املوت  ملك  أصبح  قد  الغراء  الرشيعة  هذه  عىل  املؤسس  األسايس  القانون  إن 
أرواح مجيع األفكار الفاسدة واألخالق الرذيلة والدسائس الشيطانية والتزلفات الدنيئة. فيا 
إخوة الوطن! ال تعيدوا الحياةَ لتلك الرذائل باإلرسافات وخمالفة الرشيعة وامللذات املحرمة...

(١) املالحق، ملحق أمريداغ ٢.
(٢) ألقى األستاذ النوريس هذا اخلطاب يف  إسطنبول بعد إعالن احلرية بثالثة أيام ثم ألقاه أيضاً يف  سالنيك. وقد نقلنا 

فقرات من اخلطاب. ومن شاء فلرياجع النص الكامل يف صيقل اإلسالم، املحكمة العسكرية العرفية.
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١١٠                                                                                                            سيرة ذاتية   
وبخالفه فإن تفسري احلرية والعمل هبا عىل أهنا التحرر من القيود واالنغامر يف السفاهات 
وامللذات غري املرشوعة والبذخ واإلرساف، وجتاوز احلدود يف كل يشء اتباعاً هلو النفس.. 
مماثل ملن يتحرر من أرس سلطان واحد ويدخل يف استبداد حقراء سافلني كثريين. فضالً عن 
أهالً  وليست  الصبوة  عهد  يف  ومازالت  راشدة  غري  أن  األمة  يُظهر  احلرية  من  النمط  هذا  أن 

للحرية. فهي سفيهة إذن تستحق احلجر عليها، بالرجوع إىل االستبداد السابق البائد...
وبناء عىل ما سبق الينبغي أن ننخدع، بل نجعل القاعدة اآلتية دستور عمل لنا وهي: 
«خذ ما صفا دع ما كدر» ويف ضوئها سنأخذ من  األجانب -مشكورين- كل ما يعني عىل الرقي 
املدين من علوم وصناعات. أما العادات واألخالق السيئة، فهي ذنوب املدنية ومساوئها التي 

ال يتبني قبحها كثيراً لكوهنا حماطة بمحاسن املدنية الكثرية.
 اهلو يوافق  بام  اختيارنا-  وسوء  حظنا  -بسوء  املدنية  منهم  أخذنا  لو  فنحن 
والشهوات -كاألطفال- تاركني حماسنها التي حتتاج إىل بذل اجلهد للحصول عليها، نكون 
ولبس  الرجل  ثياب  املرأة  لبست  إذا  كيف  إذ  كاملرتجالت،  أو  كاملخانيث  سخرية  موضع 
نتجمل  أن  لنا  يكون  ما  أال  واستهزاء.  سخرية  موضع  منهام  كل  يكون  املرأة  ثياب  الرجل 

التجميل!.. بمساحيق 
هي  التي  القومية  تقاليدهم  عىل  حافظوا  ألهنم  املدنية،  يف  باليابانيني  اإلقتداء  لنا  ينبغي 
قوام بقائهم وأخذوا بمحاسن املدنية من  أوروبا. وحيث إن عاداتنا القومية ناشئة من اإلسالم 

وتزدهر به فالرضورة تقتيض االعتصام باإلسالم...
أن  جرم  فال   .غيار شباناً  و رومَيل  األناضول  مزرعة  تثمر  أن  عظيم  أمل  عىل  نحن 
املاملك العثامنية حمل ظهور  األنبياء، ومهد الدول احلضارية، ومرشق شمس اإلسالم. فإذا ما 
نمت هذه االستعدادات املغروزة يف اإلنسانية بغيث احلرية، فإهنا تتحول إىل شجرة طوبى من 
األفكار النرية ومتتد أغصاهنا إىل كل جهة، وسيجعل الرشق مشرقاً للغرب، إن مل تفسد وتنخر 

بالكسل واألغراض الشخصية...
إن الرشيعة الغراء متيض إىل األبد ألهنا آتية من الكالم األزيل. والربهان الباهر عليه هو 
أن الرشيعة تتوسع وتنمو نمو الكائن احلي أي بنسبة نمو استعداد اإلنسان وترشبه من نتائج 
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لتاريخي                                                                                     ١١١ ا االنعطاف    بداية 

من  غصن  هو  الذي  الرقي  ميل  يمثل  الذي  االستعداد  ذلك  عليها،  وتغذيه  األفكار  تالحق 
أغصان شجرة استكامل العلم.

والسيام  األربعة،  واخللفاء  القرون  خري  هبا  يرفل  كان  التي  واملساواة  والعدالة  فاحلرية 
يف ذلك الوقت، دليل عىل أن الرشيعة الغراء جامعة جلميع روابط املساواة والعدالة واحلرية 
احلقة. فآثار  سيدنا عمر و سيدنا عيل ريض اهللا عنهام و صالح الدين األيويب دليل وأي دليل عىل 

هذا االدعاء.
ينا وسوء أحوالنا إىل اآلن ناتج مما يأيت: نّ دَ ومن هنا فإين أقرر أن سبب تأخرنا وتَ

١- عدم مراعاة أحكام الرشيعة الغراء.
. ٢- ترصفات بعض املداهنني تصرفاً عفوياً

٣- التعصب املقيت يف غري حمله سواءً لد عامل جاهل أو جاهل عامل!
مما  اختيارنا-  سوء  أو  حظنا  ببغائياً -بسوء  تقليداً  األوروبية  املدنية  مساوئ  تقليد   -٤

ولّد تركنا ملحاسن املدنية التي تستحصل بمشكالت ومصاعب.
وما  املحيطة  الظروف  حسب  اآلخرون  وسعى  بوظائفهم  قيام  خري  قام  املوظفون  فلو 
يتطلبه الزمان احلارض، فلن جيد أحد متسعاً من الوقت للسفاهة؛ ولو اهنمك أي منهام هبا فال 

يكون إالّ جرثومة خطرة يف جسم املجتمع...
دفعة  ذرات  من  له  تشكّ كذلك  واحدة  دفعة  ذرات  إىل  يتحلل  أن  حمال  اجلسم  أن  كام 
. لذا فإن فصل  املوظفني السابقني من جسم الدولة ووضع  واحدة وبصورة فجائية حمال أيضاً
الذين  ستنبذ  املوظفني  الدولة  أن  علماً  محاالً.  يكن  مل  وإن  متعذر  مواضعهم  يف  جدد  آخرين 
ينطوون عىل خبث دفني ال يمكن إصالحه، بينام باب التوبة مفتوح ملن يمكن إصالحه ما مل 
تطلع الشمس من مغرهبا. فهؤالء جيب االستفادة من جتارهبم، إذ إشغال مواضعهم الوظيفية 
هذا  جيعل  وإهانتهم  اجلميع  إىل  بالسوء  اللسان  إطالة  فإن  وإالّ   .أخر سنة  أربعني  إىل  حيتاج 

ضاً لوباء وبيل من أفكار فاسدة وأخالق سيئة...»(١) االحتاد، احتاد  األمة العظيم، معرّ

(١) صيقل اإلسالم، املحكمة العسكرية العرفية.
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١١٢                                                                                                            سيرة ذاتية   
مع  عامنوئيل كراصو (*)

حاول اليهودي املعروف  «عامنوئيل كراصو» أن جيتمع ببديع الزمان يف إطار حماوالت 
التأثري فيه ومل يامنع من مقابلته. ولكن هذا اليهودي رسعان ما قطع االجتامع وتركه هرباً من 

تأثيـر شخصية بديع الزمان إذ قال وهو ال يكاد يصدق نفسه: 
ني يف اإلسالم بحديثه.(١) لقد كاد هذا الرجل العجيب أن يزجّ

موقفه من جون تورك (٢)
[كان األستاذ النوريس حيسن الظن بالطيبني منهم بادئ األمر كام هو واضح يف حماورته 

 العشائر]:
« س:  كنا نسمع سابقاً وإىل اآلن أن أكثر أفراد «جون تورك» هم من  املاسونيني، الذين 

يعادون الدين.
يه  ويقوّ الوهم  هذا  يسند  ومما  لنفسه،  إبقاءً  التلقينات  هذه  االستبداد  ألقى  لقد  ج:  
ليس  املاسونية،  إىل  منهم  ينضم  مل  من  قصد  إن  اطمئنوا،  لكن  بالدين.  بعضهم  مباالة  عدم 
اإلرضار بالدين، بل نفع  األمة وتأمني سالمتها، ولكن البعض منهم يفرطون يف اهلجوم عىل 
خدمات  منهم  سبق  الذين  عىل  تطلقون  أنكم  ويبدو  بالدين.  يليق  ال  الذي  املقيت  التعصب 
أولئك  من  قسماً  أن  فاعلموا  تورك».  اسم «جون  هبام  ارتضوا  الذين  أو  واملرشوطية  للحرية 
هم جماهدو اإلسالم، وقسماً منهم فدائيو سالمة  األمة، فالذين يشكلون القسم األعظم منهم 
علامء  فهناك  والرتقي.(٣)  أكثرية  االحتاد  ويمثلون  غري  املاسونيني  من  هم  هلم  احلياتية  والعقدة 

T. Hayat‚ ilk hayatı  (١)
(٢) جون تورك (تركيا الفتاة): مشتقة من العبارة الفرنسية (Jeunes Turces) يطلق هذا االسم عىل اجلامعات واألفراد 
يف  واألفراد  اجلامعات  هذه  مطاليب  تتلخص  العزيز.  السلطان  عبد  عهد  منذ  العثامنية  الدولة  يف  للحكم   املعارضني 

إعالن الدستور وتأسيس حياة برملانية. وتعدّ مجعية  االحتاد والرتقي أقو هذه اجلامعات تأثريا.
مع  و»  تمّ يدعى  «إبراهيم  السلطانية  العسكرية  الطبية  املدرسة  يف  ألباين  طالب  شكلها  رسية  مجعية  والرتقي:  (٣)  االحتاد 
قسم من أصدقائه من الطلبة سنة ١٨٨٩، وكانت هتدف إىل خلع السلطان  عبد احلميد الثاين، ورفعت شعار «حرية، 
مساواة، عدالة»، ساعدهتا املحافل املاسونية، وانتسب كثري من أعضائها إليها، كام أن دوالً أوروبية عديدة مدت هلا 
يد املساعدة. استفحل أمرها عندما تغلغلت يف صفوف اجليش الثالث العثامين يف مدينة  «سالنيك» التي كانت مقراً 
ليهود  «الدونمة» وفيها  حمفل املاسونية، وبدأت حركة مترد يف هذا اجليش وأرسل زعامء احلركة هذه برقيات تطالب 
املرشوطية  إعالن  إىل  للدماء  حقناً  السلطان  واضطر  ( النواب)،  جملس  املبعوثان  وإعادة  الدستور  بإعالن  السلطان 
الثانية سنة ١٩٠٨. وبعد سنة من إعالنه الدستور تم خلعه ونفيه إىل «سـالنيك» ونُصب أخوه حممد  رشاد مكانه، 
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لتاريخي                                                                                     ١١٣ ا االنعطاف    بداية 

ومشايخ يف صفوف «جون تورك» بقدر عشائركم.. رغم وجود زمرة من  املاسونيني املفسدين 
السفهاء فيهم، وهم قلّة قليلة ال يتجاوزون عرشة باملائة منهم، بينام التسعون باملائة الباقية منهم 
سوء  إن  إذ  هبم،  الظن  فأحسنوا  لألكثرية..  احلكم  أن  ومعلوم  أمثالكم  عقيدة  ذوو  مسلمون 

(١). الظن يرضكم ويرضهم معاً
س:  لِمَ حتسن الظن -كلام أمكنك ذلك- بحكومة املرشوطية وأفراد «جون تورك» غري 

 امللحدين؟.
ر لكم ذلك، فأنا أحسن الظن هبم، فإن كانوا بمثل  ج:  ألنكم تسيئون الظن هبم كلام تيسّ

ت، وإالّ فأنا أرشدهم إىل الصواب كي يسلكوه.  ما أقول فبها ونِعمَ
س:  ما رأيك يف  االحتاد والرتقي؟.

ة التي يزاوهلا سياسيوهم وأهنئ  ن قيمتهم إالّ أنني أعرتض عىل الشدّ ج:  مع أنني أثمّ
يف  والسيام  والثقافية  االقتصادية  وشعبهم  فروعهم  ما-  حدٍّ  واستحسن -إىل  ذاته  الوقت  يف 

الواليات الرشقية.(٢)
إىل  مال  والرتقي»  ملنظمة  «االحتاد  الشديدة  معارضته  من  الرغم  عىل  القديم  سعيداً  إن 
حكومتها والسيام إىل اجليش، حيث وقف منهم موقف تقدير وإعجاب والتزام وطاعة. وما 
امللية  واجلمعية  العسكرية  اجلامعات  تلك  أن  من  مسبق  إحساس  من  به  حيس  كان  بام  إالّ  ذاك 
سيظهر منهم بعد سبع سنوات مليون من  الشهداء الذين هم بمرتبة  األولياء. فامل إليهم طوال 
ها هلم  أربع سنوات دون اختيار منه، وبمـا خيالف مرشبه. ولكن بحلول احلرب العاملية وخضّ
أُفرز الدهن املبارك من اللبن فتحول إىل خميض ال قيمة له. فعاد  «سعيد اجلديد» إىل االستمرار 

يف جهاده وخالف سعيداً القديم.(٣)
يقولون:  االحتاديني  ضمن  داخلني  ملحدين  احلرية-  عهد  بداية  -يف   أر كنت  وقد 
حديد وأقام  واجليش إال أنه قبض عىل احلكم بيد من  اإلدارة  إصالحات يف  =  ورغم أن  االحتاد والرتقي قد حقق 
١٩١٨/١٠/٣٠بيوم  يف  هدنة  موندروس  إعالن  وبعد  األوىل،  العاملية  احلرب  يف  الدولة  وورط  ظاملة،  دكتاتورية 

هرب زعامء هذه  اجلمعية إىل خارج البالد. 
(١) صيقل اإلسالم، املناظرات.
(٢) صيقل اإلسالم، املناظرات.
(٣) املالحق، ملحق  قسطموين.
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١١٤                                                                                                            سيرة ذاتية   
إن يف اإلسالم والرشيعة املحمدية دساتري قيمة شاملة نافعة جداً وجديرة بالتطبيق للمجتمع 
البرشي والسيام للسياسة العثامنية. فكانوا ينحازون إىل الرشيعة املحمدية بكل ما لدهيم من 
قوة، فهم من هذه النقطة مسلمون، أي يلتزمون احلق ويوالونه، مع أهنم غري مؤمنني، بمعنى 

أهنم أهل ألن يدعون: «مسلمون غري مؤمنني». 
أما اآلن فهناك مَن يعتقد بنفسه اإليامن، فيؤمن باهللا ورسوله واليوم اآلخر، إالّ أنه يواىل 
بقوانني  يلتزم  ال  كان  وملا  املدنية.  اسم  حتت  لألجانب،  واملوافقة  للرشيعة  املناهضة  التيارات 
غري  مؤمناً  إذن  فيكون  حقيقية،  مواالة  يواليها  وال  واحلقيقة  احلق  هي  التي  األمحدية  الرشيعة 
مسلم. ويصح القول: كام أن اإلسالم بال إيامن ال يكون سبباً للنجاة كذلك اإليامن بال إسالم 

-عىل علم- ال يصمد وال يمنح النجاة».(١)
مطاليبه من  االحتاد والرتقي

أ. إنشاء مدرسة الزهراء (٢)
ب. الصدق واألمانة وضامن مستقبل  العلامء

مع  األرشاف،  مع  احلكومة،  مع  مهمة  مسألة  ويل  اخلواص،  مع  أبحثها   دعو يل  إن 
أولئك الذين ليسوا من  املاسونيني من مجاعة  االحتاد والرتقي. 

يا طبقة اخلواص! نحن العوام ومعارش أهل املدرسة الدينية نطالبكم بحقنا!..
فيام  تتواكلوا  وال  غريكم،  بقصور  تعتذروا  وال  بفعلكم،  قولكم  تصدقوا  أن  نريد 
وأن  بسببكم،  فاتنا  فيام  تتداركوا  وأن  عليكم،  الواجبة  خدمتنا  يف  وتتكاسـلوا  بينكم 
كم  لَهوَ عوا  وتَدَ أوضاعنا،  عن  تستفرسوا  وأن  حاجاتنا،  وتستشريوا  أحوالنا  إىل  تستمعوا 

..! جانباً
من  نصيبنا  ونطلب  الرشقية  يف  الواليات  مستقبل  العلامء  ضامن  نطلب  أننا  احلاصل:  

معنى «االحتاد» و«الرتقي» ال من االسم، فنطلب ما هو هيّن عليكم وعظيم عندنا.(٣) 
(١) املالحق، ملحق بارال.

(٢) ألمهية املوضوع خصص له فصل مستقل.
(٣) صيقل اإلسالم، املناظرات.
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لتاريخي                                                                                     ١١٥ ا االنعطاف    بداية 

ج. إنشاء جملس شور لالجتهاد
املجالس  هذه  تويف  ال  شور -وقد  جمالس  ثالثة  إىل  أصالً  تستند  الوزارة   نر بينا 
وقت  يف  واحد،  شخص  اجتهاد  إىل  أودعت  قد  أن  املشيخة  نجد  الكثرية-  حاجاهتا 
يف  الرهيبة  الفوىض  عن  فضال  األمور،  أدق  يف  حتى  وتشابكت  العالقات  فيه  تعقدت 
ترسب  من  الناشئ  املريع  األخالق  وتدين  األفكار  تشتت  عىل  وعالوة  االجتهادية،  اآلراء 

فينا.  الزائفة  املدنية 
حي بكثري  من املعلوم أن مقاومة الفرد تكون ضعيفة أمام املؤثرات اخلارجية، فلقد ضُ

من أحكام الدين مسايرة للمؤثرات اخلارجية.
مودعة  كانت  املشيخة  جارياً  وتقليدهم  للعلامء  والتسليم  بسيطة  األمور  كانت  وبينام 
إىل جملس شور -ولو بصورة غري منتظمة- ويرتكب من شخصيات مرموقة، أما اآلن وقد 
تعقدت األمور ومل تعد بسيطة وارختى عنان تقليد  العلامء واتباعهم.. أقول: كيف يا تر يكون 

بمقدور شخص واحد القيام بكل األعباء؟
ألهل  ليست  اخلالفة-  متثل  -التي  اإلسالمية  هذه   املشيخة  أن  الزمان  أظهر  ولقد 
عامة.  للمسلمني  تعود  جليلة  مؤسسة  هي  وإنام  العثامنية،  للدولة  أو  خاصة   إسطنبول 
إرشاد  عن  ناهيك  وحدها  إرشاد  إسطنبول  بأعباء  للقيام  يؤهلها  ال  املنطفئ  احلايل  فوضعها 
ثقة  كسب  هبا  تتمكن  ومنـزلة  درجة  إىل  هذه  املشيخة  تؤول  أن  ينبغي  لذا  اإلسالمي!   العامل 
لالجتهادات  فياضاً  منبعاً  وتغدو  املسلمني.  ملشاكل  العاكسة  كاملرآة  فتكون  اإلسالمي   العامل 

واألفكار. وعندها تكون قد أدت مهمتها حق األداء جتاه  العامل اإلسالمي.(١)
يوافقوا  فلم  الدستور،  إعالن  إبان  الفتاة»  أعضاء   «تركيا  الفكرة(٢)  هبذه  طالبت  لقد 
عليها، وبعد ميض اثنتي عرشة سنة طالبتهم هبا أيضاً فقبلوها ولكن  املجلس النيايب قد حل. 

واآلن أعرضها مرة أخر عىل نقطة متركز  العامل اإلسالمي.(٣)

(١) صيقل اإلسالم، السانحات.
(٢) املقصود إنشاء جملس شور لالجتهاد.

(٣) صيقل اإلسالم، السانحات.
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١١٦                                                                                                            سيرة ذاتية   

معارضة  االحتاد والرتقي وعدّ حمبتهم غري مرشوعة
فظنوا  احلياة.  أساس  الدين  بأن  معرفتهم  عدم  من  نابع  الفتاة  أعضاء   تركيا  خطأ  إن 
بذلك  أوحـت  احلارضة  املدنية  ألن  ذلك  متاميزان!  ومها  آخر  يشء  واإلسالم  يشء  أن  األمة 
اآلن  أظهر  الزمان  أن  إالّ  نفسها».  احلياة  يف  هي  السعادة  بقوهلا: «إن  األفكار  عىل  واستولت 
ونورها  للحياة  حياة  الدين  أن  لنا  أظهرت  القاطعة  والتجارب  ومرض.  فاسد  املدنية  نظام  أن 
وأساسها. إحياء الدين إحياء هلذه  األمة. واإلسالم هو الذي أدرك هذا. إن رقي أمتنا هو بنسبة 
متسكها بالدين، وتدنيها هو بمقدار إمهاهلا له، بخالف األديان األخر. هذه حقيقة تارخيية، 

قد تنوسيت.(١)
س:  كنتَ تعارض  االحتاد والرتقي، إالّ أنك تسكت عليهم اآلن.

قلت:  لكثرة هجوم األعداء عليهم.
وعدم  هبام  يتحلّون  اللذان  والثبات  العزم  هو  األعداء  يشنه  الذي  اهلجوم  هدف  إن 
 كوهنم وسيلة لتنفيذ مآرب األعداء يف تسميم أفكار املسلمني. وهذا من حسناهتم. إنني أر
أن الطريق طريقان؛ ككفتي امليزان. خفة إحدامها تولد ثقل األخر. فأنا ال أصفع «أنور»(*) 
بجانب  «أنرتانيك»،(٢) وال أصفع  «سعيد حليم»(*) بجانب  «فنـزيلوس»(*) ويف نظري أن الذي 

يصفعهام سافل منحط.(٣) 
شوق  أذهبت  التي  تلك  هنا،  املستبدة  والرتقي-  - االحتاد  شعبة  عارضت  إنني  نعم، 
اجلميع وأطارت نشوهتم وأيقظت عروق النفاق والتحيّز وسببت التفرقة بني الناس وأوجدت 
حتى  بل  احلقيقة،  يف  االستبداد  مثلت  بينام  باملرشوطية  وتسمّت  القومية،  واألحزاب  الفرق 

لطخت اسم  االحتاد والرتقي.(٤) 
ولقد كان تسعون باملائة من هذه احلركة(٥) موجهة ضد  االحتاد والرتقي وضد استبدادهم 

ودكتاتوريتهم.(٦)
(١) الكلامت، اللوامع.

ضـد  ثوراتـه  من  بعدد  الزمـن  من  طويلة  مـدة  العثامنية  الدولة  أشغل  األرمنية،  منظمة  الطاشناق  رئيس  أنرتانيـك:   (٢)
الدولة.

(٣) صيقل اإلسالم، السانحات.
(٤) صيقل اإلسالم، املحكمة العسكرية العرفية.

(٥) حادثة ٣١ مارت، سريد توضيحها يف هذا الفصل.
(٦) صيقل اإلسالم، املحكمة العسكرية العرفية.
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لتاريخي                                                                                     ١١٧ ا االنعطاف    بداية 

احلياة  تعادي  اآلن  أهنا  إالّ  االستبداد.  أيام  العقل  ختاصم  احلكومة  هذه  كانت  لقد 
بأكملها. فإن كانت احلكومة عىل هذا الشكل واملنطق؛ فليعش اجلنون وليعش املوت، ولتعش 

جهنم مثوً للظاملني.(١) 
ومع هذا فإن القدر اإلهلي يعذبني باأليدي الظاملة ألهل الدنيا هؤالء، وذلك بسبب ما 

ال يستحقونه من مييل إليهم، وفق القاعدة: «إن نتيجة حمبة غري مرشوعة عداوة ظاملة». 
وقد كنت أوثر الصمت، لعلمي أين أسـتحق هذا العذاب، حيث إنني قد خدمت بصفة 
قائد للمتطوعني يف احلرب العاملية األوىل، وخضت املعارك، وضحيت بخرية طاليب وأحبّائي 
من  جميئي  وبعد  وأُرست.  جريحاً،  وسقطت  باشا.  للجيش  أنور  العام  تقدير  القائد  نيل  مع 
األرس ألقيت بنفيس يف املهالك، بتأليفي كتاب «اخلطوات السـت» الذي حتديت به  اإلنكليز 
وهم حيتلون  إسطنبول. فعاونت هؤالء األصدقاء الذين ألقوين يف عذاب األرس بغري سبب. 
وكان هذا جزائي نظري معاونتي هلم، فأذاقني هؤالء من املصاعب واملتاعب يف ثالثة شهور ما 

يفوق املصاعب واملتاعب التي قاسيت منها يف  روسيا طوال ثالث سنوات.(٢)
مواقفه يف الفوىض التي رضبت أطناهبا عقب إعالن احلرية

ويف  جئني  لالّ خمتلفة  مجعيات  تشكلت  الدستور»  إعالن  «أي  احلرية  عهد  بداية  «يف 
املقدمة الروم واألرمن، حتت أسامء أندية كثرية، وسببت تفرقة القلوب -كام تشتتت األقوام 
سائغة  لقمة  أصبح  من  منهم  كان  حتى  التاريخ-  يف  أيدي  سبأ  وتفرقوا  بابل،  باهندام  برج 
يف  واإلرهاب  الفوىض  عمت  قد  إذ   (٣) بعيداً ضالالً  وضل   ترد من  ومنهم  لألجانب، 
بتسجيل  ورشوع  الفرقاء  «األحزاب»  حمرضة،  مقاالت  من  الصحف  نرشته  بام  األوساط 
إىل  املطلقة  احلرية  ورسيان  االنقالب،  قادوا  الذين  األشخاص  وسيطرة  أسامء  الفدائيني، 
 اجلنود بام ينايف الطاعة العسكرية، وتلقني بعض املهمليـن  اجلنود ما يظنونه مخالفاً لآلداب 
الدينية. وبعد أن انفرط عقد الطاعة زرع املستبدون واملتعصبون اجلهالء -والذين تنقصهم 
وظلت  اإلحسان-  -بظن  اآلسن  املستنقع  ذلك  يف  البذور  الدين-  يف  العقلية  املحاكمة 

(١) صيقل اإلسالم، املحكمة العسكرية العرفية.
(٢) املكتوبات، املكتوب السادس عرش.

(٣) املكتوبات، املكتوب السادس والعرشون، املبحث الثالث، املسألة الثالثة.
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١١٨                                                                                                            سيرة ذاتية   
السياسة العامة للدولة بيد اجلهالء وأطلق ما يقارب املليون من الطلقات يف اهلواء وتدخلت 

واخلارجية...»(١) الداخلية  األيادي 
هتدئته املشاعر املتهيجة

أن  فخشيت  الناس،   لد املتهيجة  باملشاعر  ضخمة  اجتامعات  يف  مراراً  شعرت  «لقد 
املشاعر  تلك  بتهدئة  فقمت  السياسة،  يف  بمداخلتهم  البالد  وأمن  بالنظام  الناس  يخلّ  عوام 

. اجلياشة بكالم يالئم لسان طالب علم قروي قد تعلم اللغة الرتكية حديثاً
:  يف اجتامع الطالب يف  جامع  بايزيد، ويف املولد النبوي املقام يف أياصوفيا، ويف  فمثالً
واخلطب  الكلامت  تلك  فلوال  وغضبهم.  الناس  ثورة  ما-  حدٍ  -إىل  أتُ  هدّ الفرح،   مرسح 

لعصفت هبم عاصفة هوجاء».(٢)
هتدئته احلاملني

ث صفاء القلوب لد  الواليات الرشقية، فيستغل بعضُ  «توجستُ خيفة من أن يُلوّ
إهنم  حيث  شخص،  ألف  عشـرين  من  تعدادهم  يقرب  الذين  بلدي  أبناء  دعاة  األحزاب 
يعملون باحلاملة وهم ذوو نفوس طيبة ساذجة غافلة. فتجولت مجيع األماكن واملقاهي التي 
هلم  فقلت  يستوعبونه.  ما  بقدر  املاضية  السنة  يف  املرشوطية  هلم  وبينت  فيها  احلاملون،  يوجد 

املعنى: هبذا 
إن االستبداد ظلم وحتكم يف اآلخرين، أما املرشوطية فهي العدالة والرشيعة؛ فالسلطان 
إذا ما أطاع أوامر سيدنا  الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص وسار يف هنجه املبارك فهو اخلليفة، ونحن نطيعه، 

وإالّ فالذين يعصون الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ويظلمون الناس هم قطاع طرق ولو كانوا سالطني.
إن عدونا هو اجلهل والرضورة (الفقر الشديد) واالختالف، وسنجاهد هؤالء األعداء 
وهم  األتراك  مع  بيد  يداً  ونتصادق  وسنتعاون  واالتفاق.  واملعرفة  الصناعة  بسالح  الثالثة 

(١) صيقل اإلسالم، املحكمة العسكرية العرفية.
(٢) صيقل اإلسالم، املحكمة العسكرية العرفية. إذ كادت الفوىض التي عمت املرسح تنقلب إىل نزاع دموي، بني أنصار 
مجعية  «االحتاد والرتقي» ومعارضيهم، فاعتىل األستاذ النوريس املنصة وخاطب بصوته اجلهوري احلارضين ودعاهم 
واحتـرام  املقابل  رأي  احرتام  عىل  أنفسهم  ضوا  يروّ أن  عليهم  أن  هلم  بيّن  ثم  أوالً  السكون  إىل  واإلخالد  النظام  إىل 
حرية النقاش، وأن من العار عىل أمة أعلنت املرشوطية أال تراعي هذا األمر، ومذكراً إياهم برحابة صدر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

وقيامه باملشورة مع أصحابه. واستطاع فعالً إقرار السكون واهلدوء يف ذلك االجتامع الذي كاد ينقلب إىل مذبحة.
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لتاريخي                                                                                     ١١٩ ا االنعطاف    بداية 

سبيل  إىل  ودفعنا  غفلتـنا  من  إليقاظنا  جهة-  -من  السبب  كانوا  الذين  احلقيقيون  إخواننا 
فال  فساد.  أي  فساد  والعداء  اخلصام  ألن  جياورنا،  من  مجيع  ومع  معهم  نتعاون  نعم،  الرقي. 

نملك وقتاً للخصام. ونحن ال نتدخل بشؤون احلكومة، حيث إننا ال ندرك حكمتها. 
ولقد كانت هلذه النصيحة جدوً وأثر يف أولئك احلاملني الذين قاطعوا العمل يف إنزال 
يتسم  تصرفاً  ترصفوا  حيث  قاطبة-  األوروبية  البضائع  أقاطع  -مثلام  النمساوية(١)  البضائع 

بالعقالنية وبعيداً عن التهور».(٢)
سنة ١٩٠٩م/١٣٢٧هـ

مساندة مجعية  االحتاد املحمدي
خيفة  فتوجست  تأسست،(٣)  قد  املحمدي»  باسم  «االحتاد  مجعية  أن  سمعي  «طرق 

شديدة من صدور ترصفات خاطئة من بعضهم حتت هذا االسم املبارك.
لوا  ثم سمعت أن أشخاصاً مرموقني -من أمثال  سهيل باشا و الشيخ صادق- قد حوّ
هذا االسم إىل يشء بسيط ويسري إذ حرصوه يف العبادة واتباع سنن مطهرة، فقطعوا عالقتهم 
إن  قلت:  حيث   أخر مرة  فخشـيت  بالسياسة.  بعدُ  يتدخلون  فال  السياسية.  بتلك  اجلمعية 
إىل  منتسـب  أين  فكام   . تحديداً وال  تخصصاً  يقبل  فال  كافة،  املسلمني  حقّ  هو  االسم  هذا 
مجعيات دينية عديدة من جهة -حيث قد رأيت أن أهدافها واحدة- كذلك أنتسب إىل ذلك 

االسم املبارك.
ولكن  االحتاد املحمدي الذي أعرفه وانضممت إليه هو الدائرة املرتبطة بسلسلة نورانية 
من  ذلك  يف  مستفيدة  إليها  واهلرسك  ضم  البوسنة  أعلنت  النمسا  ١٣٢٦هـ (١٩٠٨/١٠/٩م)  سنة  رمضان   ٩ يف   (١)
أفول نجم السلطان  عبد احلميد الثاين. عىل إثر هذا القرار تم إعالن مقاطعة مجاهريية للبضائع النمساوية وللمخازن 
التي تبيع هذه البضائع، وأعلن  احلاملون مقاطعتهم لتفريغ البضائع النمساوية، ولكن األمور مل تبق حمصـورة يف هذا 
املجال بل تطورت إىل حد هدد احلياة التجارية يف  إسطنبول، كام انحرفت وجهة املقاطعة إىل عصيان احلاملني ألوامر 
رؤسائهم (رؤساء احلاملني) وأصبحوا يتجمعون يف بعض املقاهي ويف مركز رئييس هلم يف « خان عشرية» فأصبح اجلو 
مهدداً باالنفجار، فذهب إليهم «بديع الزمان» وألقى عليهم خطبة مجيلة حسب مداركهم استطاع فيها احليلولة دون 

م شكره وتقديره ملساعيه احلميدة. التطور اليسء لألحداث، حتى إن مفتش الرشطة العام إلسطنبول قدّ
(٢) صيقل اإلسالم، املحكمة العسكرية العرفية.

هناك  النوريس  األستاذ  وألقى  أياصوفيا  يف  جامع  حاشد  اجتامع  يف  عنها  وأعلن  ١٩٠٩/٤/٥م  يف  تأسست   (٣)
رائعة. خطبة 
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١٢٠                                                                                                            سيرة ذاتية   
يتجاوز  رايته  حتت  ينضوون  فالذين  الشامل.  إىل  اجلنوب  ومن  الغرب  إىل  الرشق  من  ممتدة 
عددهم ثالثامئة مليون يف هذا العرص، وإن جهة الوحدة واالرتباط يف هذا االحتاد هو توحيد 
أسامء  لّ  جِ وسِ اخلليقة.  منذ  املؤمنيـن  مجيع  إليه  واملنتسبون  اإليامن.  هو  وعهده  مه  قَسَ اهللا. 
التي  اليومية  والصحف  اإلسالمية  الكتب  مجيع  أفكاره:  ونارش  املحفوظ.  اللوح  هو  أعضائه 
تستهدف إعالء كلمة اهللا. ومحالّ اجتامعاته ونواديه هي  اجلوامع واملساجد والتكايا واملدارس 

الدينية. ومركزه:  احلرمان الرشيفان.
ومسلكها  ملسو هيلع هللا ىلص.  الكريم  سيدنا  الرسول  العاملني  فخر  هو  رئيسها  هذه..  مثل  فجمعية 
السنة  وإحياء  ملسو هيلع هللا ىلص  الكريم  بأخالق  الرسول  التخلق  أي  نفسه  شخص  كل  جماهدة  ومنهجها: 
النبوية وحمبة اآلخرين وإسداء النصح هلم ما مل ينشأ منه رضر. والنظام الداخيل هلذا االحتاد: 
إن  حيث  القاطعة،  الرباهني  وسيوفه:  ونواهيها.  الرشعية  األوامر  وقانونه:  النبوية.  السنة 
احلقيقة  ي  تحرّ وإن  واإلجبار.  بالضغط  وليس  باإلقناع  هو  إنام  املدنيني  املثقفني  عىل  الظهور 
ال يكون إالّ باملحبة، بينام اخلصومة تكون إزاء الوحشية والتعصب. أما أهدافه ومقاصده فهي 

إعالء كلمة اهللا.
هذا وإن نسبة األخالق والعبادة وأمور اآلخرة والفضيلة يف الرشيعة هي تسع وتسعون 

باملائة بينام نسبة السياسة ال تتجاوز الواحدة باملائة. فليفكر فيها أولياء أمورنا.
واآلن فإن مقصدنا هو سوق اجلميع بشوق وجداين إىل كعبة الكامالت بطريق الرقي، 
وذلك بتحريك تلك السلسلة النورانية، إذ إن الرقي املادي سبب عظيم إلعالء كلمة اهللا يف 
وإالّ  اسمه  وإظهار  رايته  لرفع  الساعني  ومن  االحتاد  هذا  أفراد  أحد  فأنا  وهكذا  الزمان.  هذا 

فلسـت من  األحزاب واجلمعيات التي تسبب الفرقة بني الناس.(١)
ويف األيام األوىل من التحقيق سألوين مثلام سألوا غريي، وقالوا كذلك: هل انضممت 

إىل  «االحتاد املحمدي»؟
فه.  أعرّ الذي  بالوجه  ولكن  أعضائه،  أصغر  من  أنا  واعتزاز!  فخر  بكل  نعم  قلت: 
أروين أحداً خارج ذلك االحتاد من غري  امللحدين. وهكذا فأنا أنرش اليوم ذلك اخلطاب ألنقذ 

(١) صيقل اإلسالم، املحكمة العسكرية العرفية.
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لتاريخي                                                                                     ١٢١ ا االنعطاف    بداية 

وصم  من  العرص  أبناء  وأخلّص  اليأس،  من  الشـريعة  أهل  وأنجي  التلوث،  من  املرشوطية 
اجلهل واجلنون هبم يف نظر التاريخ، وأنتشل احلقيقة من األوهام والشبهات.(١)

نعم، إنني دعوت ظاهراً إىل هذا  «االحتاد املحمدي» من أجل مقصدين عظيمني:
املقصد األول:  إنقاذ ذلك االسم من التحديد والتخصيص، وألعلن شموله املؤمنني 

عامة كي ال يقع اخلالف والفرقة وال ترد الشبهات واألوهام.
هذه  يف  سبباً  كان  الذي  واألحزاب  الفرق  افرتاق  أمام  سداً  ليكون  الثاين:   املقصد 
فجاء  الزمن  يسعفنا  مل  أسفى  فيا  بينها،  التوحيد  بمحاولة  وذلك  العظيمة،  الفائتة  املصيبة 

. السيل فأوقعني أيضاً
ثم كنت أقول: لو نشب حريق فسأحاول إطفاء جزء منه يف األقل، ولكن احترقتْ حتى 

مالبيس العلمية. وذهبتْ -برضاً مني- الشهرة الكاذبة التي ال أستطيع تعهدها».(٢)

رد األوهام
١٣٢٥/٣/١٨رومي
١٩٠٩/٣/١ ميالدي

«سأردّ هنا األوهام الفاسدة التسعة التي أُسندت إىل مجاعة  االحتاد املحمدي:
الظرف  هذا  مثل  يالئم  ال  الناس  أوساط  يف  الدينية  املسألة  طرح  أن  األول:   الوهم 

الدقيق.
اجلواب:  نحن نحب الدين ونحب الدنيا أيضاً ألجل الدين.. وال خري يف الدنيا بال 

دين.
:  ما دامت احلاكمية للشعب يف املرشوطية فال بد أن يثبت الشعب وجوده. وشعبنا  ثانياً
مسلم ومسلم فقط. فليست هناك رابطة حقيقية وقوية غري اإلسالم بني  العرب والرتك والكرد 

و األرناؤوط و الرشكس و الالز.
(١) صيقل اإلسالم، املحكمة العسكرية العرفية.
(٢) صيقل اإلسالم، املحكمة العسكرية العرفية.
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١٢٢                                                                                                            سيرة ذاتية   

إن إهماالً طفيفاً يف الدين أدّ إىل إرساء قواعد  طوائف امللوك وظهور اجلاهليات امليتة 
قبل ثالثة عرش قرناً وبالتايل إىل ظهور الفتن والقالقل. وقد ظهرت فعالً وشاهدناها.

الوهم الثاين:  أن ختصيص هذا العنوان -أي  االحتاد املحمدي- جيعل غري املنتسبني إليه 
يف شك من أمرهم.

أننا  وهو  التكرار  إىل  أضطر  لذا  خطأً؛  فُهم  أو  قرأ  يُ مل  فإما   : سابقاً قلت  وقد  اجلواب:  
الثابت  املوجود  االحتاد  هو  فاملراد  اإلسالم،  احتاد  هو  الذي  املحمدي»  «االحتاد  نقول  عندما 
بني مجيع املؤمنيـن بالقوة أو بالفعل، وليس املراد مجاعة يف إسطنبول  أو يف األناضول إذ إن أيّ 
بأحد.  العنوان  هذا  خيصص  وال  االحتاد،  هذا  خارج  أحد  فال  املاء،  صفة  حتمل  ماءٍ  من  قطرة 

وتعريفه احلقيقي هو:
أن أساس هذا االحتاد يمتد من الرشق إىل الغرب ومن اجلنوب إىل الشامل.. ومركزه: 
مه: اإليامن.. نظامه الداخيل:  رمان الرشيفان.. وجهة وحدته: التوحيد اإلهلي.. عهده وقَسَ الحَ
املدارس  مجيع  اجتامعاته:  الرشعية..مقر  والنواهي  األوامر  قوانينه:  الرشيفة..  النبوية  السنة 
اإلسالمية  الكتب  مجيع  األبد:  إىل  خالداً  نشراً  اجلامعة  تلك  أفكار  ناشرُ  والزوايا..  واملساجد 
هذا)  زماننا  يف  التفاسري  تلك   إحد النور  (ورسائل  وتفاسيـره،  الكريم  القرآن  املقدمة  ويف 
مجيع  ومنتسبوه:  اهللا..  كلمة  إعالء  إىل  هتدف  التي  النـزهية  واجلرائد  الدينية  الصحف  ومجيع 

املؤمنني.. رئيسه: فخر العاملني ملسو هيلع هللا ىلص.
ما  ينكر  وال  اإلسالم  نحو  وإقباهلم  املؤمنني  تيقظ  وهو:  الصدد  عند  لنقف  واآلن 
األكرب  اجلهاد  ومسلكه:  اهللا..  كلمة  إعالء  وقصده:  االحتاد  وهدف  تأثري..  من  العام  للرأي 
إىل  باملائة  وتسعني  تسع  بنسبة  مرصوفة  املباركة  اهليئة  هذه  ومهة  اآلخرين..  وإرشاد  للنفس 
واملقاصد  الفضائل  من  شاهبها  وما  السلوك  واستقامة  األخالق  هتذيب  من  السياسة  غري 
جليلة.  أمهيتها  أن  علماً  نادرة،  املقاصد  هذه  مثل  إىل  املتوجهة  اجلمعيات  إن  إذ  املرشوعة، 
وهناك واحد باملائة من املقاصد يتعلق بالسياسة وهو إرشاد السياسيني.. سيوفهم: الرباهني 
املـؤمنـني  بني  املوجودة  األخوة  بـذرة  يف  املندجمة  املحبة  وإنـامء  املحبة  مرشهبم:  القاطعة.. 

لتصبح شجرة طوبى مباركة.
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لتاريخي                                                                                     ١٢٣ ا االنعطاف    بداية 

الوهم اخلامس:  ربام ينفر  األجانب من هذا االحتاد؟
اجلواب:  إن مَن جيد يف نفسه هذا االحتامل جاهل ال حمالة، إذ يردّ هذا االحتامل ما يلقى 

من خطب وحمارضات حول اإلسالم وعظمته يف مراكزهم وعواصمهم.
ثم إن أعداءنا ليسوا باألجانب. وإنام الذي أردانا إىل هذا الوضع وحال بيننا وبني إعالء 
كلمة اهللا هو خمالفتنا للرشيعة الغراء نتيجة «جهلنا» هبا، و«الرضورة» -أي الفاقة الشديدة-

التي أثمرت سوء األخالق وسوء املعامالت و«االختالف» الذي انتج األغراض الشخصية 
والنفاق. فاحتادنا هجوم عىل هذه الثالثة من األعداء الظلمة.

أما جهل  األجانب باإلسالم يف القرون الوسطى، فاإلسالم مع اضطراره إىل معاداة 
اإلسالمي  التاريخ  يف  رَ  يُ فلم  معهم  واالستقامة  العدالة  عىل  حافظ  قد  واهلمجية  اجلهل 
ذلك  عنهم  زال  فقد  هذا.  التحرض  زمن  يف  ساعد  املدنيني  قوي  وملا  التفتيش.  حماكم  أمثال 

الذميم. التعصب 
وبإظهار  باإلكراه.  وليس  باإلقناع  هو  إنام  الدين  منظور  من  عىل  املدنيني  الظهور  إن 
الفاضلة.  األخالق  وإظهار  ألوامره  اجلميل  باالمتثال  وذلك  لدهيم  وسامياً  محبوباً  اإلسالم 

أما اإلكراه والعداء، فهام جتاه وحشية اهلمجيني.
الوهم السادس:  أن البعض يقول: إن اختاذ احتاد اإلسالم اتباع السنة النبوية هدفاً له 

حيدد من احلرية وينايف األخذ بمتطلبات املدنية.
اجلواب:  املؤمن حرّ يف ذاته، فالذي هو عبد هللا رب العاملني ال ينبغي له أن يتذلل للناس، 
بمعنى أنه كلام رسخ اإليامن قويت احلرية. أما احلرية املطلقة فام هي إالّ الوحشية املطلقة بل 

هبيمية، وحتديد احلرية رضوري من وجهة نظر اإلنسانية..
األمارة  النفس   أسار أذالء  يظلوا  أن  يريدون  واملهملني  السفهاء  من  قسماً  إن    : ثالثاً

بالسوء فال يروق هلم العيش احلر.
النفس  بيد  أسرٌ  أو  استبداد  هي  إنام  الرشع،  دائرة  عن  اخلارجة  احلرية  أن  احلاصل:  
أهنم  للدين  واملهملون  هؤالء  الزنادقةُ  جيداً  فليَعلم  وحشية.  أو  بـهيمية  أو  بالسوء،  األمارة 
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١٢٤                                                                                                            سيرة ذاتية   
ال  بل  والسـفاهة،  باإلحلاد  وجداناً  يملك  كان  أجنبي  ألي  أنفسهم  حيببوا  أن  يستطيعون  ال 
فالثياب  محبوباً،  يكون  ال   هد عىل  يسري  ال  والذي  السفيه  ألن  بـهم.  يتشبهوا  أن  يمكنهم 

الـالئقـة بامرأة إذا ما لبسها الرجل يكون موضع هـزء وسخرية.
اجلمعيات  سائر  بني  الصف  لشق  هي  إنام  اإلسالم  احتاد  مجعية  أن  السابع:   الوهم 

اإلسالمية وتوليد احلسد والنفرة بينها.
اجلواب: 

حسدت  مجعية  فأيام  تزاحم،  وال  تنافر  وال  فيها  حسد  ال  األخروية  األمور  إن    : أوالً
وزامحت االحتاد فكأنام تنافق يف العبادة وترائي فيها.

وفق  عىل  وذلك  وخدمته  الدين  حمبة  بدافع  لة  المتشكّ اجلامعات  مع  نتحد  إننا    : ثانياً
رشطني اثنني:

الرشط األول:  املحافظة عىل النظام العام للبالد واحلرية الرشعية.
اجلمعيات  بانتقاص  هلا  مزايا  إظهار  حماولة  وعدم  املحبة،  هنج  انتهاج  الثاين:   الرشط 

األخر، بل األوىل مراجعة مفتي  األمة ومجاعة  العلامء فيام إذا ظهر خطأ.
:  إن اجلامعة التي هتدف إىل إعالء كلمة اهللا لن تكون وسيلة ألي غرض مهام كان،  ثالثاً
ى  وإذا تشـبثت باألغراض فال حيالفها التوفيق قطعاً ألنه نفاق، فشأن احلق عالٍ وسام ال يُضحّ
؟ إن  به من أجل أي يشء كان. كيف تكون نجوم الثريا مكانس، أو كيف تؤكل كعناقيد عنبٍ

الذي يريد أن يطفئ شمس احلقيقـة بالنفـخ إنام يدلّ عىل بالهتـه وجنونـه. 
أيتها الصحف الدينية!

يف  االحتاد  يمكن  ال  كام  إذ  اهلدف.  يف  الدينية  احتاد  اجلامعات  هو  وهدفنا  قصدنا  إن 
املسالك واملشارب فال جيوز أيضاً، ألن التقليد يشق طريقه ويؤدي إىل القول: «مايل وما عليّ 

فليفكر غريي».
الوهم الثامن:  أن املنتسبني إىل االحتاد -معنىً وصورة- أكثرهم من العوام وقسم منهم 

غري معروفني وهذا مدعاة إىل حدوث فتن واختالفات. 
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لتاريخي                                                                                     ١٢٥ ا االنعطاف    بداية 

من  أكانوا  سواء  الناس  بني  بالتاميز  االحتاد  هذا  يف  السامح  لعدم  ذلك  إنام  اجلواب:  
اخلاصة أم من العامة، ثم ألن املرء يف االحتاد يدعو إىل إعالء كلمة اهللا فكل ما يقوم به يثاب 
عليه ثواب عبادة.. ففي جامع العبادة يتساو امللك واملتسول، فال امتياز، بل املساواة احلقة 
يترشف  هذا  فبناءً عىل  املتواضع،  واألتقى هو  عند اهللا هو األتقى،  دسـتور قائم. ألن األكرمَ 
يزيد  فال  وإالّ  اآلخرة،  إىل  والدعوة  الدين  خلدمة  اخلالصة  اجلامعة  هذه  إىل  بانتسابه  الشخص 
.. ثم إن اإلنسان كام ال خيرج عن اإليامن بارتكاب  االحتاد شرفاً، إذ القطرة ال تزيد البحر شيئاً
كبرية، فإن باب التـوبة أيضاً مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربـها. والبحر ال يتنجس بغرفة 
ر اليد فاملنتسب إىل هذا املثال املصغر لالحتاد اإلسالمي يشرتط عليه اتباع السنة  ماء، بل يطهّ
ونظامها  البالد  بأمن  اإلخالل  وعدم  نواهيها  واجتناب  أوامرها  وامتثال  وإحياؤها  النبوية 
 ، سبيالً إليه  اسـتطاع  ما  احلقيقة  هذه  قصداً  يلوث  ال  االحتاد  هذا  إىل  انتسب  الذي  فاملجهول 

. وحتى لو كان املرء نفسه مذنباً فإيـامنه نزيه مقدّس. والرابطة إنام هي باإليامن ليس إالّ
بعظمة  اجلهل  عن  ينجم  إنام  هذه  أمثال  واهية  بحجج  املقدس  العنوان  هذا  فتشويه 

اإلسالم فضالً عن إظهار هذا املتحجج نفسه أنه أمحق الناس.
أو  املسلمني»  «احتاد  يمثل  الذي  احتادنا  سمعة  تشويه  قوة  من  أوتينا  ما  بكل  نردّ  نحن 
التعريض به مما هو دأب اجلمعيات الدنيوية األخر، ونحن عىل أتم استعداد لإلجابة عن أي 

استفسار واعرتاض كان.
لنا القول فيه. وإالّ  إن اجلامعة التي أنضمُّ إليها إنام هي هذا  االحتاد اإلسالمي الذي فصّ

فليست هي تلك التي يتخيلها املعرتضون بخياهلم الباطل.
أو  اجلنوب  أو  الغرب  أو  الرشق  يف  أكانوا  سواءً  معاً،  هم  الدينية  اهليئة  هذه  أفراد  إن 

الشامل».(١)
تنبيه  أرباب الصحافة

يوهن  وبـام  ين  فاسدَ بقياسني  اإلسالمية  األخالق  زعزعة  عىل  الصحف  دأبت  «لقد 
العزة واإلقدام، حتى أهلكوا األفكار العامة السائدة. فتصديت هلم بمقاالت نرشهتا يف اجلرائد 

وقلت هلم: 
(١) صيقل اإلسالم، اخلطبة الشامية.
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١٢٦                                                                                                            سيرة ذاتية   
يا أرباب الصحف! عىل  األدباء أن يلتزموا باآلداب، وعليهم أن يتأدبوا باآلداب الالئقة 
باإلسالم. فينبغي أن تكون أقواهلم صادرة من صدور ال حتيد جلهة، ومن قلوب عموم الناس، 
فيشرتك معهم عموم  األمة. وجيب تنظيم برنامج املطبوعات بام يف وجدانكم من شعور ديني 
بأوروبا  وإسطنبول  بإسطنبول،  بقياس  الريف  أي  فاسـد،  بقياس  أنتم  بينام  خالصة.  ونية 
الشخصية  األغراض  عروق  فنبهتم  آسن،  مستنقع  يف  السائدة  واألفكار  العام  الرأي  أوقعتم 
املدرسة،  يف  بعد  يدرج  مل  الذي  الصغيـر  الطفل  يلقن  حيث  الثأر،  وأخذ  الذاتية  واملنافع 
اتِني الراقصات فال تطبق مشاعر  أوروبا يف  الفلسفة الطبيعية املادية. فكام ال تليق بالرجل فَسَ
والعصور.  األزمنة  بتباين  شبيهة  واألقطار  األماكن  وختالف  األقوام  اختـالف  إذ  إسطنبول ، 
بمعنى أن الثورة الفرنسية ال تكون دستوراً لنا. فاخلطأ ينجم من تطبيق النظريات وعدم التفكر 

بمتطلبات الوقت احلارض.(١)
اخلارجيـة  الصحف  بعض  أجد  أنني  إالّ  متأدبني،  يكونون  أن  األدباء  علمي  وحسب 
خالية من األدب ونارشة للنفاق. فإن كان هذا هو األدب، واآلراء العامة مختلطةً إىل هذا احلد، 
. وسأطالع األجرام واللوحات  فاشهدوا أين ختليت عن هذا األدب، فلست داخالً فيهم أيضاً

الساموية النرية عىل ذر جبال موطني، قمة «باشيد»، بدالً من مطالعة هذه الصحف.(٢)
وذلك  نيسان  منتصف  بعد  ظهرت  التي  الصـحف  فكر  أساس  عىل  أعرتض  إنني 
أسمى  هي  العسكرية -التي  والطاعة  والكرامة  بالعزة  للتضحية  ومبرراً  منفذاً  أوجدوا  أهنم 
من احلياة بل تضحى ألجلها باحلياة- يف سبيل أعامل غيـر مرشوعة، وأفعال خسيسة خادمة 

للحياة نفسها لد  أهل الوجدان.
ثم إهنم ظنوا أن شمس الرشيعة التي تنجذب إليها احلقائق واألحوال وترتبط هبا، تابعة 
الشمس  أن  اعتقدوه-  فأظهروا -ما   ،أخر سياسة  ألية  أداة  أو  للخالفة  منقادة  أو  للسلطة 

املنرية تابعة لنجم منخسف.
لِيَّتُـنَا، وال رفعة  أقول بكل ما أملك من قوة: إنه ال رقيَّ لنا إالّ برقي اإلسالم الذي هو مِ

لنا إالّ بتجيل حقائق الرشيعة، وبخالفه نكون مصداقاً للمثل القائل:  «أضاع املشيتني».
(١) صيقل اإلسالم، املحكمة العسكرية العرفية.
(٢) صيقل اإلسالم، املحكمة العسكرية العرفية.
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لتاريخي                                                                                     ١٢٧ ا االنعطاف    بداية 

وقيمته،  املجتمع،  وبشأن  اآلخرة  وثواب  وعزهتا  برشف  األمة  نستشعر  أن  علينا  نعم، 
والحميّة اإلسالمية، وحب الوطن وبحب الدين، ففي املضاعفات قوةٌ أية قوة».(١)

لتحيا الرشيعة األمحدية(٢)
عىل صاحبها الصالة والسالم

«إن الرشيعة الغراء باقية إىل األبد؛ ألهنا آتية من الكالم األزيل، وإن النجاة واخلالص 
م النفس األمارة بالسوء بنا هي باالعتامد عىل اإلسالم واالستناد إليه والتمسك بحبل  من تحكّ
اهللا املتني، وإن جنْي فوائد احلرية احلقة واالستفادة منها استفادة كاملة منوط باالستمداد من 
اإليامن؛ ذلك ألن من أراد العبودية اخلالصة لرب العاملني ال ينبغي له أن يذلّ نفسـه فيكونَ 
عامله  يف  األكرب  باجلهاد  مكلّف  فهو  وعالَمه  لكه  مُ يف  راعٍ  إنسان  كل  إن  وحيث  للعبيد.  عبداً 

األصغر ومأمور بالتخلق بأخالق النـبي ملسو هيلع هللا ىلص وإحياء سنته الرشيفة.
يا أولياء األمور! إن أردتم التوفيق فاطلبوه يف موافقة أعاملكم للسنن اإلهلية يف الكون 
-أي قوانني اهللا- وإالّ فلن حتصدوا إالّ اخلذالن واإلخفاق. ألن ظهور  األنبياء عامة يف املاملك 
اإلسالمية والعثامنية إنام هو رمز وإشارة من القدر اإلهلي إىل أن الذي يدفع أبناء هذه املاملك إىل 
التقدم إنام هو الدين، وأن أزاهري مزرعة  آسيا وإفريقيا وبساتني نصف  أوروبا ستتفتح وتزدهر 

بنور اإلسالم.
ى به ألجل احلصول عىل الدنيا. فقد كانت تُعطى فيام مىض  اعلموا أن الدين ال يُضحّ
مسائل الرشيعة أتاوة للحفاظ عىل االستبداد البائد. أروين ماذا حصدنا من ترك مسائل الدين 
والتضحية هبا غري الرضر واخليبة. إن إصابة  األمة يف قلبها إنام هو من ضعف الدين ولن تنعم 

بالصحة إالّ بتقوية الدين.
املسلميـن،  بني  املحبة  جنود  إمداد  أي  اخلصومة،  وخماصمة  املحبة،  حمبة  مرشبنا:   إن 
وتشتيت عساكر اخلصومة فيام بينهم. أما مسلكنا: فهو التخلق باألخالق املحمدية ملسو هيلع هللا ىلص وإحياء 
السنة النبوية. ومرشدنا يف احلياة: الرشيعة الغراء. وسيفنا: الرباهني القاطعة. وهدفنا: إعالء 

كلمة اهللا..
(١) املصدر نفسه.

(٢) اجلريدة الدينية ٧٧ يف ١٩٠٩/٣/١٨ (١٣٢٥/٣/٥ رومي).
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١٢٨                                                                                                            سيرة ذاتية   
- جلامعتنا، وصورة هذا االنتساب هو العزم القاطع  إن كل مؤمن هو منتسب -معنىً
عىل إحياء السنة النبوية يف عامله اخلاص، فنحن ندعو باسم الرشيعة أولئك  املرشدين -وهم 

 العلامء واملشايخ من طالب العلوم- إىل االحتاد قبل أي أحد سواهم».(١)
حادثة ٣١ مارت [١٣ نيسان ١٩٠٩م] (٢)

فسمعت  دقائق،  لبضع  مارت   ٣١ يف  حدثت  التي  الرهيبة  احلركة  شاهدتُ  «لقد 
فكذلك  األبيض  اللون  إالّ  يظهر  ال  برسعة  سبعة  ألوان  أديرت  إذا  فكام  عدة؛  مطالب 
من  املتباينة  املطالب  تلك  فساد  ختفف  التي  الرشيعة  لفظ  إالّ  املطالب  تلك  من  يظهر  مل 
معجزاً  حفاظاً  حتافظ  والتي  واالضـطراب،  الفوىض  من  العوام  وتنقذ  الواحد،  إىل  األلف 
إذ  الفسـاد؛  إىل  ينساق  األمر  أن  فأدركت  األفراد.  بيد  لعبة  تكون  أن  من  السياسة  عىل 
كنت  مثلام  النار  تلك  إطفاء  إىل  اندفع  كنت  وإالّ  جتدي؛  ال  والنصائح  اختلت،  قد  الطاعة 
بمظهر  أظهر  وأنا  وبسطاء،  غافلون  وأصدقائي  األغلبية،  هم  العوام  ولكن  غيـرها،  أطفئ 

الكاذبة. الشهرة 
وبني  معاريف  بني  ول  أحُ كي   (٣)« ويْ إىل  «باقركُ ذاهباً  انسحبتُ  دقائق  ثالث  فبعد 
املشاركة  يف  نية  يل  كان  فلو  املشاركة.  بعدم  قابلني  من  كل  وأوصيت  األمر.  يف  املشاركة 
-بمقدار أنملة- لكنت أظهر عىل مرسح هذا احلدث ظهوراً عظيماً حيث إن مالبيس تعلن 
جيش  بمقاومة  وجودي  أثبت  كنت  وربام  اجلميع.  بني  ذائعةٌ  أريدها  ال  التي  وشهريت  عني 

(١) صيقل اإلسالم، اخلطبة الشامية.
(٢) نشب عصيان بني أفراد الطابور العسكري الذي كان قد أُرسل من قبل االحتاديني من مدينة  سالنيك إىل  إسطنبول 
رومي   ١٣٢٥ مارت   ٣١ ليلة  منتصف  يف  واجتمعوا  الثكنة  يف  ضباطهم  وحبسوا  ثار  اجلنود  فقد  املرشوطية.  حلامية 
 (املوافق ٢٢ربيع األول ١٣٢٧هـ) يف ميدان «السلطان أمحد» حيث انضم إليهم بعض  اجلنود من املعسكرات األخر
معلنني عصياناً دام أحد عرش يوما، راح ضحيته بعض األشخاص.. وساد جو من اهلرج واملرج وإطالق الرصاص 
هه  وجّ الذي  احلركة  جيش  بوصول  احلادثة  هذه  انتهت  الرشيعة..  نريد  الرشيعة..  نريد  هيتفون:  وكان  اجلنود  عبثاً، 
 االحتاديون من  سالنيك، بقيادة «حممود شوكت باشا» لقمع العصيان وإعادة سلطة االحتاديني فوصل  إىل إسطنبول 
يف ١٩٠٩/٤/٢٣. فسيطر عىل الوضع. كام أُعلنت األحكام العرفية وشكلت حمكمة عسكرية ملحاكمة  املسؤولني 
عن هذه احلادثة. (وعزل السلطان عبداحلميد يف ١٩٠٩/٤/٢٧ املوافق ليوم ٦ ربيع اآلخر ١٣٢٧ الساعة ٣٢-١ 
زوالية، رغم أن احلاميات املوجودة يف  إسطنبول وخاصة حامية  قرص يلدز كانت أقو بكثري من جيش احلركة إال 
العثامنية»  الدولة  أجله (عن «تاريخ  من  الدماء  تراق  لئال  اجليش  هذا  تشتيت  قواده  طلب  بشدة  رفض  السلطان  أن 

إلسامعيل  دانشمند ٣٧٥/٤).
(٣) أحد أحياء  إسطنبول.
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لتاريخي                                                                                     ١٢٩ ا االنعطاف    بداية 

احلركة إىل  «أياستافانونس».(١) ولو وحدي ثم أموت برشف ورجولة. وعندئذٍ كان تدخيل 
يف األمور من البدهييات. فال تبقى حاجة إىل التحقيق.

لنا -  احلياة  عقدة  يمثلون  هم  املطيعني -الذين  من  اجلنود  استفرست  الثاين  اليوم  ويف 
. فقالوا إن  الضباط قد لبسوا مالبس  اجلنود، فالطاعة ليست خمتلة كثيراً

وهؤالء  فقط،  أربعة  قائلني:  فخدعوين  أصيبوا؟  من  الضباط  كم  السؤال:  كررت  ثم 
كانوا من املستبدين. وسوف تنفذ آداب الرشيعة وحدودها.

ثم تصفحت اجلرائد ورأيت: أهنا أيضاً تر تلك احلركة حركة مرشوعة وتصورها عىل 
تطبيقاً  الرشعية  األحكام  تطبيق  هي  لديّ  غاية  أقدس  ألن  جهة،  من  ففرحت  الصورة،  هذه 
فخاطبت  اجلنود  العسكرية.  الطاعة  باختالل  كثيراً  وتأملت  اليأس  أشد  يئست  ولكن  كامالً. 

بلسان مجيع اجلرائد وقلت:
«أهيا  اجلنود! إن كان ضباطكم يظلمون أنفسهم بإثم واحد فإنكم بعصيانكم تظلمون 
حقوق ثالثني مليوناً من  العثامنيني وثالثامئة مليونٍ من املسلمني. ألن رشف  العثامنيني وعامة 

املسلمني وسعادهتم ولواء وحدهتم قائمة -بجهة- يف طاعتكم.
ثم إنكم تطالبون بالرشيعة ولكنكم ختالفوهنا بعصيانكم هذا». 

ولقد باركتُ حركتهم وشجاعتهم ألن الصحف التي هي ألسنة كاذبة للرأي العام قد 
فيهم.  بنصيحتي  أؤثّر  أن  هذا-  متكنت -بتقديرهم  فلقد  مشـروعة.  حركتهم  أن  لنا  أظهرت 

(٢). أتُ العصيان إىل حدٍ ما. وإالّ ملا كان األمر يكون سهالً فهدّ
ولكن وا أسفى، لقد وضع املعجبون بالتطرف يف هذه احلادثة سداً أمام رغبات  األمة 
إىل  العطشى  االجتامعية  حياتنا  ومنبع  سعادتنا  فيها  التي  املرشوعة  املرشوطية  إىل  املشتاقة 
املعارف والعلوم احلديثة املنسجمة مع اإلسالم، وذلك بإلقائهم األغراض الشخصية والفتن 

يف املرشوطية. زد عىل ذلك أعامل  املثقفني املتسمة باإلحلاد وعدم االكرتاث بالدين.(٣) 

(١) منطقة يف ضواحي  إسطنبول ( يشيل كوي).
(٢) صيقل اإلسالم، املحكمة العسكرية العرفية.
(٣) صيقل اإلسالم، املحكمة العسكرية العرفية.
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١٣٠                                                                                                            سيرة ذاتية   
ولقد رأيت يف حادثة (٣١ مارت) حالة قريبة من هذا: عندما ناد من كانوا جيودون 
أن  يعتقدون  كانوا  والذين  املرشوطية،  إىل  بالدعوة  اهلمم  أصحاب  من  لإلسالم  بأرواحهم 
وا يف تطبيق تفرعاهتا وفق الشـريعة مرشدين  نعمة املرشوطية غاية املنى وجوهر احلياة، وجدّ
 املسؤولني يف الدولة وموجهني هلم للتوجه إىل القبلة يف صالة العدالة طالبني إعالء الرشيعة 
لني خمالفة الرشيعة السيئات  املقدسة حقاً بقوة املرشوطية، وإبقاء املرشوطية بقوة الرشيعة، محمّ
ها، فام إن ناد هؤالء هبذا النداء وقاموا بتطبيق بعض األمور الفرعية إذا ببعض  السابقة جميعَ
مَن ال يميّز يمينه عن شامله يربز أمامهم وجياهبوهنم ظناً منهم أن الرشيعة تشد أزر االستبداد 
يُفهم  يعد  ومل  اهلدف  فاختفى  بالرشيعة»  نطالب  «إنّا  منادين:  كالببغاء  فقلّدوا  -حاشـاها- 
دت وحيكت من قبل.  هّ القصـد احلقيقي، وانجر الوضع إىل ما رأيتم. ومعلوم أن اخلطط قد مُ
فلام آل األمر إىل هذا هجم بعض من يتقنع كذباً بالحميّة عىل ذلك االسم السامي، واعرتضوا 
متعدين عليه. فدونكم نقطة سوداء مظلمة جديرة باالعتبار.(١) ذلك أن ما يسمى بحادثة ٣١ 
يأت -حتت أسباب اعتيادية- استعداداً  مارت، ذلك الطوفان الرهيب والصاعقة املحرقة، قد هُ
طبيعياً بحيث ورد -من عند اهللا- عىل لسان القائمني هبا اسم الرشيعة املظهرة معجزهتا دوماً 

رغم أن نتائج تلك احلادثة كانت اهلرج واملرج.
وألن اسم الرشيعة جعل ذلك الطوفان يمر بسالم فانه يُدين -أمام اهللا- تلك الصحف 

التي أطلقت لساهنا بالسوء بعد منتصف نيسان. 
فإذا ما أُخذ بنظر االعتبار األسباب السبعة واألحوال السبع التي أدّت إىل تلك احلادثة 

تظهر احلقيقة بجالء وهي كاآليت:
١- لقد كان تسعون باملائة من هذه احلركة موجهة ضد  االحتاد والرتقي وضد استبدادهم 

ودكتاتوريتهم.
بني  الفرقاء  وجدال  نقاش  حمل  كانوا  الذين  الوزراء  تبديل  إىل  ترمي  كانت  كام   -٢

واألحزاب. 
م عليه. مّ ٣- إنقاذ السلطان املظلوم من اخللع الذي قد تقرر وصُ

(١) صيقل اإلسالم، املناظرات.
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لتاريخي                                                                                     ١٣١ ا االنعطاف    بداية 

٤- منع التعليامت وإهناء التلقينات التي ال تليق باآلداب العسكرية واآلداب الدينية.
٥- الكشف عن قاتل السيد  «حسن فهمي»(*) بعد أن تم تضخيم موضوع اغتياله.

العسكرية  اخلدمة  من  اُخرجوا  الذين  «آالييل»(١)  موضوع  الضباط  تسـوية   -٦
وإنصافهم.

معنى  حتديد  أي  السفيهة،  التصـرفات  عىل  احلرية  مفهوم  تعميم  جتاه  الوقوف   -٧
 سو منها  العوام  يفهم  ال  التي  الرشعية  احلدود  بتطبيق  القيام  ثم  الرشعية،  باآلداب  احلرية 

القصاص وقطع اليد.
ذهبت  حتى  جاهزة  كانت  واملنـزلقات  واخلطط  مهيأة،  كانت  اآلسنة  األرضية  أن  بيد 

الطاعة العسكرية السامية جداً ضحية هلا.
وغلو  للفرقاء  «األحزاب»  المتحيّزة  العنيفة  املناقشات  هو  األسباب  أساس  أس  إن 

الصحف يف املجادالت املبالغ فيها بالكذب عوضاً عن بالغة الكالم...»(٢)
إرجاعه  اجلنود إىل الطاعة

وقد  احلربية.  يف  الوزارة  متردوا  الذين  إىل  اجلنود  اجلمعة  يوم  بصحبة  العلامء  «ذهبت 
بعد  فوائدها  نصائحي  أظهرتْ  ولقد   . جداً مؤثرة  بخطب  الطاعة  إىل  طوابري  ثامنية  أخضعت 

مدة. أذكر لكم صورة خطايب:
دون! أهيا العساكر الموحِّ

إن رشف ثالثني مليوناً من  العثامنيني وثالثامئة مليون من املسلمني وكرامتهم وسعادهتم 
بخطيئة  أنفسهم  يظلمون  - الضباط-  كان  إن  بطاعتكم.  جهة-  منوطة -من  وحدهتم  ورمز 
هذا  بعصيانكم  ألنكم  املسلمني.  من  مليون  ثالثامئة  تظلمون  هذا  بعصيانكم  فإنكم  واحدة 

تلقون األخوة اإلسالمية إىل التهلكة.
فإذا  باملعمل،  يكون  ما  أشبه  هو  إذ  جداً،  عظيم  اجلندي  مركز  أن   ! جيداً اعلموا 

(١) ضباط آالييل: هم  الضباط الذين ترقوا من اجلندية، ومل يكونوا من خرجيي الكلية احلربية.
(٢) صيقل اإلسالم، املحكمة العسكرية العرفية.
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١٣٢                                                                                                            سيرة ذاتية   
بالسياسة،  يتدخلون  ال  األفراد  إن  اجلنود  أال  كله.  املعمل  يف  العمل  خيتل  منه  دوالب  اختل 

واالنكشاريون(١) خري شاهد عىل هذا. إنكم تطالبون بالرشيعة إالّ أنكم ختالفوهنا وتلوثوهنا.
األمر  لوىل  فرض  الطاعة  أن  والتجربة  واحلكمة  واحلديث  والقرآن  بالرشيعة  ثابت  إنه 
املستقيم المتديِّن القائم باحلق؛ فأول ياء أموركم هم ضباطكم. فكام أن مهندساً ماهراً وطبيباً 
حاذقاً إذا ما ارتكب اآلثام ال تترضر مهنة الطب واهلندسة كذلك ضبـاطكم الذين هم منورو 
الفكر ومثقفون ومطلعون عىل فنون احلرب وذوو الغرية والشهامة وهم املؤمنون. فال تظلموا 
تصدر  مرشوعة  غري  جزئية  حركة  جراء  ألوامرهم  بعصيانكم  واملسلمني  جميعاً   العثامنيني 
منهم، ذلك ألن العصيان ليس ظلماً واحداً بل هو جتاوز عىل حقوق ماليني من األفراد. أنتم 
تعلمون أن راية التوحيد اإلهلي حممولة عىل يد شجاعتكم. وقوة تلك اليد يف الطاعة والنظام، 
حيث إن ألفاً من املطيعني املنظمني يعدل مائة ألف من السائبني. وغني عن البيان فإن ثالثني 
هبا  قمتم  فلقد  سنة،  مائة  طوال  الدموية  االنقالبات  هذه  بمثل  يقوموا  مل  من  العثامنيني  مليوناً 

بطاعتكم من دون إراقة دماء.
وأضيفُ أيضاً؛ إن إضاعة ضابط ذي محية وثقافة ودراية يعني إضاعةَ قوتكم املعنوية، 
ألن الغالب يف الوقت احلارض هو الشجاعة اإليامنية والعقلية والعلمية. وأحياناً يعدل مثقف 
الشجاعة  إذ  الشجاعة،  هبذه  يغلبوكم  أن  يسعون  فاألجانب  غريهم.  من  مائة  منهم  واحد 

الفطرية وحدها غري كافية.
خالصة الكالم:  إين أبلغكم ما أمره الرسول األعظم ملسو هيلع هللا ىلص وهو: أن الطاعة فرض، فال 

تعصوا ضباطكم. فليحيا  اجلنود، ولتعش املرشوطية املرشوعة.(٢)
وقد سمعت أن قسماً من  اجلنود بدؤوا ينتسبون إىل بعض اجلمعيات، فتذكرت احلادثة 

الرهيبة لالنكشاريني. فقلقت كثيراً واضطربت، فكتبت يف إحد الصحف:
فجميع  املؤمنني.  مجعية  اجلنود  هي  احلارض،  الوقت  يف  وأقدسها  مجعية  أسمى  إن 
يف  للدولة  كبرية  خدمات  السلطان  أورخان.قدم  أسسه  العثامنية،  الدولة  يف  للمشاة  عسكري  نظام  االنكشارية:   (١)
أوائل عهدها، ثم فسد وأصبح مشكلة للدولة، حتى استطاع السلطان  حممود الثاين إلغاءه وأسس بدالً منه نظاماً 

حديثا. عسكرياً 
(٢) صيقل اإلسالم، املحكمة العسكرية العرفية.
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لتاريخي                                                                                     ١٣٣ ا االنعطاف    بداية 

هم  القائد  إىل  اجلندي  من  ابتداءً  املضحية  املؤمنة  اجلندية  سلك  يف  انخرطوا  الذين 
واألخوة  االحتاد  هو  العامل  يف  مجعية  ألقدس  هدف  أقدس  إن  إذ  هذه  اجلمعية.  يف  داخلون 
إن  أال  اهلدف.  هذا  إىل  يدعون  قاطبة  املؤمنون  فاجلنود  اهللا.  كلمة  وإعالء  واملحبة  والطاعة 
 األخر اجلمعيات  إذ  إىل  اجلنود،  ينتسبوا  أن  واجلمعيات  فعىل  األمة  املراكز،  هم   اجلنود 
شامل  هو  الذي  املحمدي  أما  االحتاد  واألخوة.  املحبة  يف  جنوداً  جلعل  األمة  إالّ  هي  ما 
والشهداء  األول  املجاهدون  ه  وصفّ مركزه  إذ  حزباً،  وال  مجعية  ليس  فهو  املؤمنني  جلميع 

واملرشدون. والعلامء 
فليس هناك مؤمن وال جندي فدائي سواءً أكان ضابطاً أو جندياً خارج عن هذا االحتاد، 
اجلمعيات  بعض  أمور  يف  أتدخل  فال  هذا  ومع   .أخر مجعيات  إىل  لالنتساب  داعي  فال  لذا 

اخلرية التي هلا احلق يف أن تطلق عىل نفسها  االحتاد املحمدي».(١)
سوقه إىل املحكمة العسكرية العرفية بسبب  أحداث (٣١) مارت

يف  الشديد  االستبداد  صيّر  الرجعية،  مع  التبستا  قد  واالستقامة  العدالة  كانت  «حينام 
املرشوطية  السجن مدرسةً يل.(٢)

لقد قلت يف املحكمة العسكرية العرفية يف أثناء  حادثة (٣١) مارت:
ملّتي،  هو  وحده  فاإلسالم  الرشيعة،  بميزان  يشء  كل  أزن  لذا  رشيعة،  طالب  إنني 
لذا أُقيّم كل يشء وأنظر إليه بمنظار اإلسالم، وإنني إذ أقف عىل مشارف  عامل الربزخ الذي 
ما  وأنقد  أشجب  اآلخرة  إىل  يقلني  الذي  القطار  اإلعدام،  حمطة  يف  منتظراً  تدعونه  «السجن» 
جيري يف املجتمع البرشي من أحوال ظاملة غدارة، فخطايب ليس موجهاً إليكم وحدكم وإنام 
أوجهه إىل بني اإلنسان كلهم يف هذا العرص، فلقد انبعثت احلقائق من قبـر القلب عارية جمردة 
م فال ينظر إليها.  برس اآلية الكريمة:   ﴿ J I H  ﴾  (الطارق:٩) فمن كان أجنبياً غري محرَ
عىل  املعلقني  هؤالء  مع  إليها  للرحيل  ومستعد  اآلخرة،  إىل  للذهاب  شوق  بكل  متهيئ  إنني 

املشانق.(٣) تصوروا مبلغ اشتياقي إليها هبذا املثال:
(١) صيقل اإلسالم، املحكمة العسكرية العرفية.
(٢) صيقل اإلسالم، املحكمة العسكرية العرفية.

(٣) حيث يشاهد جثث مخسة عرش من املشنوقني عرب النافذة.

009 SIYRAH ZATIYYE.indd   133009 SIYRAH ZATIYYE.indd   133 م 07:39:12   15/12/2011م 07:39:12   15/12/2011



١٣٤                                                                                                            سيرة ذاتية   
كم  ومباهجها،  ومجاهلا  إسطنبول  وغرائبها  بعجائب  سمع  بالغرائب  مغرم  قروي 

إليها؟  يشتاق 
فأنا اآلن مثل ذلك القروي مشتاق إىل اآلخرة التي هي معرض العجائب والغرائب.

ويف  قدرتكم  يف  كان  إن  ولكن  يل.  عقاباً  عدّ  يُ ال  هناك  إىل  ونفيي  إبعادي  فإن  لذا 
بوين وجداناً، فام دونه ليس عذاباً وال عقاباً بل  استطاعتكم تعذيبي وإيقاع العقاب عليّ فعذّ

. فخراً وشرفاً
احلياة  تعادي  اآلن  أهنا  إالّ  االستبداد.  أيام  العقل  ختاصم  احلكومة  هذه  كانت  لقد 
بأكملها؛ فإن كانت احلكومة عىل هذا الشكل واملنطق، فليعش اجلنون وليعش املوت، ولتعش 

جهنم مثوً للظاملني.
املحكمة  هذه  أصبحت  قد  وها  أفكاري،  فيه  ألبيّن  موضع  يل  هييأ  أن  آمل  كنت  لقد 

العرفية خري مكان ألبث  منها أفكاري.
طالبت  قد  أيضاً  «وأنت  غريي:  سألوا  مثلام  سألوين  التحقيق  من  األوىل  األيام  يف 

بالرشيعة!»
واحدة  حقيقة  سبيل  يف  هبا  أضحي  ألن  مستعداً  لكنت  روح،  ألف  يل  كان  قلت: «لو 
أقول:  الفضيلة.  وهي  املحضة  العدالة  وهي  السعادة  سبب  الرشيعة  إذ  الرشيعة،  حقائق  من 

الرشيعة احلقة ال كام يطالب هبا  املتمردون.. فها أنا أبدأ بخطايب:
أهيا القادة! أهيا  الضباط!

إن خالصة جنايايت التي اقتضت سجني هي:
؟ (١)





 

   
             


 


 


   

      

ويف البداية أقول: «إن الرشيف ال يتنازل الرتكاب جريمة، وإن اتُّهم هبا ال خياف من 
اجلزاء والعقاب؛ فلئن أُعدمتُ ظلماً فإين أغنم ثواب شهيدين معاً، وإن لبثت يف  السجن فهو 
بال ريب أفضل مكان يف ظل هذه احلكومة الظاملة التي ليس فيها من احلرية إالّ لفظها، فاملوت 

.« مظلوماً هو خري من العيش ظالماً
(١) للبحرتي من قصيدة يمدح هبا عيل بن مر.
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لتاريخي                                                                                     ١٣٥ ا االنعطاف    بداية 

اآلخرين  يتهمون  لإلحلاد،  أداة  السياسة  جعلوا  ممن  بعضاً  «إن  كذلك:  وأقول 
عيون  إن  وجرائمهم.  سيئاهتم  عىل  ليسرتوا  السياسة  ألجل  الدين  باستغالل  أو  بالرجعية 
وكيف  عليهم  ويعتمد  هبم  يوثق  فكيف  سابقيهم،  من  قساوة  أشد  وجواسيسها  السلطة 
نبني العدالة عىل أقواهلم؟. فضالً عن أن اإلنسان، إذ ال يسلم من تقصري ونقص، بينام تراه 
مدة  يف  وقعت  متفرقة  تقصريات  مجع  ولكن   . بّ والخِ باجلبن  الظلم  يف  يقع  العدالة   يتحر
م  مديدة ومن ترصف أشخاص كثريين -والتي يمكن تفادهيا بام يتخللها من حماسن- وتوهّ
شديد.  لعقاب  مستحقاً  الشخص  ذلك  جيعل  واحد  وقت  يف  واحد  شخص  من  صدورها 

بينام هذا األمر بحد ذاته ظلم عظيم.
واآلن سنبارش بذكر جنايايت البالغة إحد عرشة جناية ونصف جناية»...(١)

نتظر صدور حكم  (هذا الدفاع الرائع الشجاع طبع مرتني يف وقته ونرش، وعندما كان يُ
الكثريين  علقت  أهنا  -علماً  بديع  الزمان  برباءة  حكمت  الرهيبة  املحكمة  تلك  من  اإلعدام 
عىل أعواد املشانق- ولكن بديع الزمان بدالً من أن يشكر املحكمة عىل قرارها سار من  منطقة 
وهيتفون:  الناس،  من  غفري  جمّ  أمحد  ويعقبه  السلطان  إىل  منطقة  املحكمة-  -حيث    بايزيد 

فلتعش جهنم للظاملني ولتعش جهنم للظاملني).(٢)
براءته من املحكمة ودفاعه عن  األبرياء 

رئيس  باشا  مسامع  خورشيد  عىل  تربئتي  من  الثاين  اليوم  يف  األسـئـلة  هذه    ألقيتُ 
عن  املسجونني  دفاعاً  وذلك  مرات،  عدة  غريه  األوىل،  وعىل  العرفية  العسكرية  املحكمة 

 األبرياء.(٣)
 ، ل يف صورة ثعبان، ولويل صالح تقمص صفة شقيّ ما جزاء من يتعرض إلنسان تشكّ
وللمرشوطية التي لبست لباس االستبداد، وما هم يف احلقيقة سو ثعابني وشقاة ومستبدين؟

هل يكون املستبد شخصاً فرداً واحداً؟ أم يمكن أن يكونوا أشخاصاً عديدين مستبدين؟ 
وأر أن القوة جيب أن تكون يف القانون، وإالّ فسيتوزع االستبداد ويشتد أكثر باملنظامت.

(١) والنص الكامل للدفاع يف جمموعة صيقل اإلسالم، املحكمة العسكرية العرفية.
T. Hayat‚ ilk hayatı  (٢)

(٣) (ب)  ٢٥٧ عن آثار بديعية  ٢٥٧.

009 SIYRAH ZATIYYE.indd   135009 SIYRAH ZATIYYE.indd   135 م 07:39:12   15/12/2011م 07:39:12   15/12/2011



١٣٦                                                                                                            سيرة ذاتية   
: إعدام بريء أم العفو عن عرشة جناة؟ أيّهام أضرّ

أفال يزيد من سبل النفاق والتفرقة تشديدُ اخلناق عىل أرباب املسالك والفكر، علماً أنه 
ال يغلبهم؟

حياتنا  معدن  هو  الذي  احتاد  األمة  حصول  واالمتيازات  املحسوبية  رفع  بغري  أيمكن 
االجتامعية؟

ت فرقة معينة نفسها صاحبة امتيازات عىل اآلخرين، وأجلأت الناس إىل الظهور  دّ إذا عَ
بـمظهر املخالف للمرشوطية، وذلك بكثرة تعرض تلك الفرقة هلم وجرحها ملشاعرهم، فعىل 
تقلدته  التي  املرشوطية  اسم  حتت  املتسرت  العنيد  لالستبداد  اجلميع  تعرض  لو  الذنب  يقع  من 

تلك الفرقة؟
عىل من تقع املسؤولية فيام لو ترك بستانيّ باب البستان مفتوحاً، ودخل فيه من دخل، 

ثم ظهر حدوث الرسقات؟
لو منحت حرية الفكر والكالم للناس، ثم حوسب شخص عىل كالمه أو فكره، أفال 

يكون ذلك خطة مدبّرة لدفع  األمة املنكوبة إىل النار؟
ى  نر اجلميع يعاهدون املرشوطية ويقسمون هبا، بينام املعاهد هو نفسه خمالف لمسمّ
ارة اليمني؟ أال تكون  األمة إذن كاذبة؟  املرشوطية أو ساكت عن خمالفيها، أال حيتاج ذلك إىل كفّ

أفال يعترب إذَن الرأ العام النـزيه كاذباً ومعتوهاً؟
حاصل الكالم:  إن املهيمن عىل الوضع احلارض استبداد شديد وحتكم صارم، وذلك 

(١). من حيث اجلهل املتفيش، وكأن االستبداد والتجسس قد تناسخا روحاً
خالصة هلذه الفرتة: 

حياته،  أسلوب  ويقيد  حركته  يشء  حيدد  أن  من  فطرةً  يتضايق  الشاب  سعيد  «كان 
األوامر  ضغوط  عن  بعيداً  معيشته  وأسلوب  حياته  أطوار  يف  طليقاً  حراً  يبقى  أن  يف  ويرغبُ 

: «إنني ال أحدد حريتي بأي قانون اعتباطي». وأغالل القوانني، فكان يردد دائماً
(١) صيقل اإلسالم، املحكمة العسكرية العرفية.
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لتاريخي                                                                                     ١٣٧ ا االنعطاف    بداية 

لقوانني  يرضخ  فلم  كلها،  حياته  صفحات  يف  احلرية  إىل  التوق  هذا  منه  شوهد  وقد 
الرهيب  لالستبداد  كان  انقياد  أي  ورفض  من  أوروبا،  الواردة  والزندقة  الرهيبة  الضاللة 
احلقة  الرشعية  للحرية  املتضمنة  اإلسالم  حقيقة  لبيان  وسعى  الطبيعية  الفلسفة  من  الناشئ 

واحلضارة املثىل.
كان  إذ  ما،  حد  إىل  سياسياً  إسطنبول  طابعاً  يف  الزمان  بديع  حلياة  العام  الطابع  وكان 
الطريق.  هذا  إىل  الدين  خلدمة  عشقه  فدفعه  السياسة،  طريق  عن  الدين  خدمة  فكرة  حيمل 
فناصـر الدعوة إىل احلرية وعارض بشدة مجعية  االحتاد والرتقي عندما شاهد من ظلمهم، بل 
: لقد اعتديتم عىل الدين وتعرضتم لغرية اهللا وأدرتم  ما كان يرتدد أن يصدع يف وجوههم قائالً

ظهوركم للرشيعة.. احذروا فإن العاقبة وخيمة!.
وبعد إعالن الدستور نارص مجعية  «االحتاد املحمدي» التي بدأت تتوسع برسعة يف زمن 
قصري حتى انضم إليها مخسون ألفاً من األعضاء يف كل من  «آدا بازاري» و«إزميت» بعد نشـر 
مقالة بديع الزمان.. ويف هذه الفرتة تعاقبت مقاالته يف الصحف الدينية(١) وخطبه التي كان 
يلقيها للحيلولة دون تفسري احلرية تفسيراً خاطئاً وتغييـر جمراها احلقيقي. وإلعالم الناس أن 
تلك  من  والعلامء  والسياسيون  الناس  فاستفاد  بالرشع..  مشروطاً  يكون  باملرشوطية  الرىض 

املقاالت واخلطب أيام استفادة.
وكان يبرش الناس دوماً ببزوغ الفجر الصادق لسعادة  آسيا الدنيوية، وذلك بانتباه الروح 
: «إن  ر قائالً امللية برشط االمتثـال باألوامر الرشعية، لئال تفلت تلك اليقظة امللية. وكان يحذّ
مل نقبل املرشوطية املرشوعة، واحلرية الرشعية ومل يطبقا عىل الوجه املطلوب فسوف نضيعهام 

وستحل إدارة مستبدة حملهام»».(٢)
 

(١) نقلنا منها مقالة فقط. ومن أراد التوسع فلرياجع صيقل اإلسالم.
T. Hayat‚ ilk hayatı  (٢)
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١٣٨                                                                                                            سيرة ذاتية   

سنة ١٩١٠م/١٣٢٨هـ
يف طريقه إىل «وان»

«مل يلبث يف إسطنبول، بل  غادرها إىل «وان» عن طريق  «باطوم». ويف طريقه إىل «وان» 
مرّ عىل مدينة  «تفليس» وصعد عىل  «تل الشيخ صنعان»».(١)

حماورة مع البوليس الرويس
«قبل عرش سنوات ذهبت إىل  «تفليس» وصعدت  تل الشيخ صنعان، كنت أتأمل تلك 

األرجاء أراقبها. اقرتب مني أحد رجال البوليس فقال:
- بم تنعم النظر؟

قلت: أخطط ملدرستي!
قال: من أين أنت؟
قلت: من  بتليس

قال: وهنا  تفليس!
قلت:  بتليس وتفليس شقيقتان

قال: ماذا تعني؟
قلت: لقد بدأ ظهور ثالثة أنوار متتابعة يف  آسيا، يف  العامل اإلسالمي، وستظهر عندكم 
هنا  إىل  آيت  وعندها  ويتقلص،  املستبد  الستار  هذا  ق  سيُمزّ بعض،  فوق  بعضها  ظلامت  ثالث 

وأنشئ مدرستي.
قال: هيهات! إنني أحار من فرط أملك؟

ربيعاً  شتاء  لكل  إن  الشتاء؟  هذا  دوام  تتوقع  أن  أيمكن  عقلك!  من  أحار  وأنا  قلت: 
. ولكل ليل نهاراً

قال: لقد تفرق املسلمون شذر مذر.
T. Hayat‚ ilk hayatı  (١)
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لتاريخي                                                                                     ١٣٩ ا االنعطاف    بداية 

يف  يدرس  فؤ  الكُ اإلسالم  ابن  هو  الذي  اهلندي  هو  فها  العلم،  لكسب  ذهبوا  قلت: 
املدرسة  يف  الدرس  يتلقى  الذكي  اإلسالم  ابن  هو  الذي  املرصي  هو  وها  إعدادية  اإلنكليز. 
اإلدارية السياسية لإلنكليز.. وها هو   القفقاس والرتكستان اللذان مها ابنا اإلسالم الشجاعان 

يتدربان يف املدرسة احلربية للروس..إلخ.
فيا هذا! إن هؤالء األبناء الربرة النبالء، بعد ما ينالون شهاداهتم، سيتوىل كل منهم قارة 
من القارات، ويرفعون لواء أبيهم العادل، اإلسالم العظيم، خفاقاً لريفرف يف آفاق الكامالت، 

معلنني رس احلكمة األزلية املقدرة يف بني البرش رغم كل يشء».(١)
تأليف ژجتة العوام «املناظرات»

وبعد وصوله إىل «وان» بدأ بإلقاء دروسه االجتامعية وحمارضاته العلمية، متجوالً بني 
رسالة  يف  نرشها  ثم  وأجوبة،  أسئلة  ضمن  املحاورة  بأسلوب  إياهم  مرشداً  والعشائر  القبائل 
-باللغة الرتكية- أسامها «املناظرات»(٢) وكان يُجري يف الوقت نفسه حماورات مع السياسيني 

واملسؤولني بغية نرش أنوار اإلسالم يف صفوفهم.(٣)
من مقدمة الرسالة

إسطنبول،  متثله  الذي  العرص  من  قافالً  املرشوطية،  سنتي  ثاين  سافرت  ملا  أين  «اعلموا 
رحلة  الربيع  بساتني  من  مترحالً  عشائر  األكراد،  بني  متجوالً  الوسطى،  القرون  إىل   منحدراً 
الصيف إىل اخلريف، متنقالً رحلة الشتاء يف  البالد العربية.. اختذت من اجلبال والبيد مدرسة 
بصورة  املرشوطية  تصوروا  أهنم  شبهاهتم  من  يل   تراء فحينئذ  هلم.  املرشوطية  فيها  ست  درّ
غريبة، واطلعت عىل شبهاهتم وأسئلتهم فإهنا من واد واحد. فألجل تشخيص املرض ألقيت 
إليهم مفتاح الكالم، فقلت فاسألوا حتى يداويه جوايب، فاستصوبوا.. ألن طبيعتهم المدارسةُ 

باملناظرة واملناقشة..
فتعميماً للفائدة كتبت أسئلتهم معانقة بأجوبتي حتى توازرها، فينطق كتايب بدالً عني، 
ويشافه عشائر  األكراد وأمثاهلم الذين ما رأيتهم، وليرتجم بلسان األسئلة عن الذين ال يطيق 

(١) صيقل اإلسالم، السانحات.
(٢) ثم ترمجها إىل العربية ونرشها حتت عنوان «رجتة العوام» / صيقل اإلسالم، املناظرات.

T. Hayat‚ ilk hayatı  (٣)
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١٤٠                                                                                                            سيرة ذاتية   

عنهم.  بدالً  ويسأل  عني،  بدالً  جييب  الكتاب  هذا  أن  أعني  ضامئرهم.  يف  ما  إظهار  لساهنم 
ويعاون أطباء السياسة عىل تشخيص العلة..

املرشوطية  أهل  صاروا -ويصريون-  وأمثاهلم  أن  األكراد  إىل  أنبهكم  احلمية  أهل  فيا 
س  .. وهذا أشكل من ذاك. مع أن مدرّ .. ولكن بعض املأمورين ال يتمثلون الشور فعالً فكراً

 (١).« العوام الذين عقوهلم يف عيونـهم هو «الفعلُ
[وعندما نظر إىل (املناظرات) بعد مدة طويلة كتب اآليت:]

هو  ١٣٢٩ (١٩١٣م)  سنة  الضياء»  مطبعة  «أبو  يف  طبع  الذي  المؤلَّف  هذا  إن    : أوالً
ان»،  ورَ خُ امْ ان ومَ دَ وْ الدرس الذي ألقاه  سعيد القديم بني عشائر األرتُوش والسيام  عشائر «كَ
ألجل إفهام الشور الرشعية للعشائر فهماً صائباً ومحلهم عىل قبوهلا، وذلك يف السنة الثالثة 
من عهد احلرية، ولكن مل أحصل عىل هذا المؤلّف مع األسف رغم بحثي عنه منذ ثالثني سنة، 

 . إالّ أن أحدهم حصل عىل نسخة منه فأرسلها إليّ
أن  فأدركت  اجلديد،  وبسانحات  سعيد  القديم  وبعقل  سعيد  بإمعان  الكتاب  طالعت 
ث  سـعيداً القديم شعر بحسّ عجيب مسبق -قبل الوقوع- الوقائعَ املادية واملعنوية التي تحدُ
اآلن، فقد شعر هبا قبل حوايل أربعني سنة. إذ إنه شـاهد ما وراء ستار  العشائر الكردية، الخونةَ 
الذين  والرجعيون  احلقيقيون  اجلاهلون  وهم  امللحدون  هلم  قناعاً  الزمان  هذا  جعلوا  الذين 
فتكلم  اإلسالم.  عهد  قبل  السابقة  عاداهتا  إىل  هذه  األمة  إرجاع  الوطنية  ستار  حتت  حياولون 

 سعيد القديم معهم بشدة وحاورهم بعنف. 
:  قرأت الصفحات التي يبدو فيها أن بني املستمعني لدريس ذاك، وليّا عظيام -دون  ثانياً
تُظهر  إذ  وتفرط،  تغايل  قال: «أنت  إذ  املقام  ذلك  يف  شديداً  اعتراضاً  اعرتض  فقد  به-  علمي 
اخليال عينَ احلقيقة وتُهيننا بظنك أننا جهالء، فنحن يف عرص آخر الزمان والفساد يسترشي 

وسينقلب من يسء إىل أسوأ».
وكان اجلواب يف الكتاب: 

. فهل  ملاذا تكون الدنيا ميدان تقدمٍ وترقٍ للجميع، وتكون لنا وحدنا ميدان تأخر وتدنٍ
(١) الصيقل اإلسالمي، النص العريب ١٢٢ ط.  أنقرة
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لتاريخي                                                                                     ١٤١ ا االنعطاف    بداية 

األمر هكذا؟ فها أنذا آليتُ عىل نفيس أالّ أخاطبكم، فأدير إليكم ظهري وأتوجه باخلطاب إىل 
القادمني يف املستقبل: 

النـور  كلامت  إىل  يستمع  سنة،(١)  ثالثامئة  بعد  ملا  شاهق  عرص  خلف  اختفى  من  أيا 
ون بـ«سعيد و محزة، وعمر وعثامن  بصمت وسكون، ويلمحنا بنظر خفي غيبي.. أيا من تتسمّ

وطاهر ويوسف وأمحد وأمثاهلم» إنني أتوجه باخلطاب إليكم:
إن  أعناقكم.  يف  ناً  ديْ التصديق  هذا  وليكن  صدقت»  «لقد  وقولوا:  هاماتكم  ارفعوا 
معاصريّ هؤالء وإن كانوا ال يعريون سمعاً ألقوايل، لندعهم وشأهنم، إنني أتكلم معكم عبـر 
مستقبلكم   ذر إىل  بالتاريخ-  ى  للاميض -المسمّ السحيقة  الوديان  من  املمتدة  األثري  أمواج 
الرفيع. ما حيلتي لقد استعجلت وشاءت األقدار أن آيت إىل خضم احلياة يف شتائها.. أما أنتم 
النور  بذور  من  ويستنبت  اآلن  يزرع  ما  إن  كاجلنة،  زاهر  ربيع  يف  إليها  ستأتون  لكم  فطوبى 
لتعربوا  جئتم  إذا  إنكم  خدماتنا..  لقاء  منكم  ننتظر  نحن  أرضكم..  يف  يانعة  أزاهري  ستتفتح 

إىل سفوح املايض، عوجوا إىل قبورنا، واغرسوا بعض هدايا ذلك الربيع عىل قمة  القلعة».(٢)

سنة ١٩١١م/١٣٢٩هـ
إىل  الشام

[سافر إىل  الشام شتاءً يف أواخر سنة ١٩١٠م (١٣٢٩هـ) وهناك ألقى خطبة يف  اجلامع 
األموي، ثم طبعت يف رسالة سميت «اخلطبة الشامية»]

من مقدمة اخلطبة الشامية
عاماً،(٣)  أربعني  منذ  بدمشق  األموي  يف  اجلامع  درساً  أُلقيتْ  قد  العربية  الرسالة  «هذه 
وذلك بناءً عىل إرصار  العلامء هناك، واستمع إليها ما يقرب من عرشة آالف شخص، بينهم ما 

ال يقل عن مائة من كبار علامء  الشام.
بشائر  فزفّها  مسبق،  بإحساس  القديم»  «سعيد  ها  أحسَّ قد  فيها،  الواردة  احلقائق  إن 

(١) املقصود ملا بعد ألف وثالثامئة سنة.
(٢) املالحق، ملحق أمريداغ ٢.

(٣) املقصود عام ١٩١١م.

009 SIYRAH ZATIYYE.indd   141009 SIYRAH ZATIYYE.indd   141 م 07:39:12   15/12/2011م 07:39:12   15/12/2011



١٤٢                                                                                                            سيرة ذاتية   

ظميني،  العُ احلربني  أن  بيد  التحقق،  وشيكة  احلقائق  تلك  أن  منه  ظناً  جازم،  بيقني  عظيمة 
احلقائق  تلك  حتقق  تأخر  إىل  يا  أدّ قد  الزمان(١)  من  قرن  ربع  استمر  الذي  املطلق  واالستبداد 

(٢). أربعني أو مخسني عاماً
«طبعت هذه «اخلطبة الشامية» مرتني يف حينه. وقد شخّص فيها أمراض  األمة اإلسالمية 
ض  العامل اإلسالمي لألرس واملهالك  املادية منها واملعنوية. وكذلك األسباب التي أدّت إىل تعرّ
اإلسالم  بأن  قاطبة  اإلنسانية  بل  جميعاً  املسلمني  وبرش  واخلالص،  العالج  طرق  فيها  وبيّن 
وستنجىل  اإلسالم،  سيحققه  ومعنوي  مادي  رقيّ  أعظم  أن  مبينـاً  كافة  األرض  عىل  سيظهر 
بدالئل  مقروناً  ذلك  كل  اللوثات،  من  األرض  ر  وستطهّ مظهرها  بأهبى  اإلسالمية  احلضارة 

عقلية رصينة...».(٣)
نموذج من اخلطبة

الزمان  هذا  يف  وعلِمتُ  البرشية،  االجتامعية  احلياة  مدرسة  يف  الدروس  تعلمت  «لقد 
واملكان أن هناك ستة أمراض، جعلتنا نقـف عىل أعتاب القرون الوسطى يف الوقت الذي طار 

فيه  األجانب -وخاصة األوربيني- نحو املستقبل.
وتلك األمراض هي:  

:  حياة اليأس الذي جيد فينا أسبابه وبعثه. أوالً
:  موت الصدق يف حياتنا االجتامعية والسياسية. ثانياً

:  حبّ العداوة. ثالثاً
:  اجلهل بالروابط النورانية التي تربط املؤمنني بعضهم ببعض. رابعاً

:  رسيان االستبداد سريانَ األمراض املعدية املتنوعة. خامساً
:  حرص اهلمة يف املنفعة الشخصية. سادساً

وملعاجلة هذه األمراض الستة الفتّاكة، أبيّن ما اقتبسته من فيض صيدلية القرآن احلكيم 
(١) أي منذ انتهاء اخلالفة العثامنية سنة ١٩٢٤م إىل سنة ١٩٥٠م.

(٢) صيقل اإلسالم، اخلطبة الشامية.
T. Hayat‚ ilk hayatı  (٣)
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لتاريخي                                                                                     ١٤٣ ا االنعطاف    بداية 

-الذي هو بمثابة كلية الطب يف حياتنا االجتامعية- أبيّنها بست كلامت، إذ ال أعرف أسلوباً 
للمعاجلة سواها.

الكلمة األوىل:  «األمل» أي شدة االعتامد عىل الرمحة اإلهلية والثقة هبا.
ين أن أزفّ إليكم البرش يا معرش  نعم، إنه بناء عىل ما تعلمته من دروس احلياة، يسرّ
فَ بزوغ أمارات الفجر الصادق ودنا رشوق شمس سعادة عامل اإلسالم  املسلمني، بأنه قد أزِ
الدنيوية وبخاصة سعادة  العثامنيني، والسيام سعادة  العرب الذين يتوقّف تقدم  العامل اإلسالمي 
-وأنفُ  كلها  الدنيا  أُسمع  بحيث  وجزم،  بقوة  أعلن  فإنني  وانتباههم،  تيقظهم  عىل  ورقيّـه 
اليأس والقنوط راغم- أن املستقبل سيكون لإلسالم، ولإلسالم وحده. وأن احلكم لن يكون 
مه اهللا لنا؛ إذ لنا مستقبل زاهر،  إالّ حلقائق القرآن واإليامن. فعلينا الرضا بالقدر اإلهلي وبام قسّ

ولألجانب ماضٍ مشوش خمتلط.
د هلا  فهذه دعواي، يل عليها براهني عدة، سأذكر واحداً ونصفاً فقط منها، بعد أن أمهّ
ببعض املقدمات...»(١) [ثم عاد عن طريق  بريوت - إزمري إىل إسطنبول  واستمر يف مطالبته 

بإنشاء  مدرسة الزهراء].
مصاحبته للسلطان  رشاد يف سياحته

رافق السلطان  رشاد يف سياحته إىل  «رومَيل»(٢) ممثالً عن  الواليات الرشقية، وذلك يف 
بداية عهد احلرية.

يف ذلك الوقت قال للسلطان ولالحتاديني الذين رافقوه: إن الرشق أحوج إىل مثل هذه 
. وباندالع احلرب مع  اجلامعة، فهو يتمتع بموقع املركز للعامل اإلسالمي. فوعده السلطان خيراً
   البلقان احتُل موقع تلك اجلامعة يف «قوصوا» فطلب بديع الزمان حتويل املبلغ املخصص هلا إىل 
إنشاء جامعة يف الرشق. وحصلت املوافقة عليه(٣) فمنح السلطان  رشاد تسع عرشة ألف لرية 
يتْ عىل ضفاف بحرية  ذهبية لتأسيس تلك اجلامعة، وأرسيتُ قواعدها فعالً -يف منطقة  أرتَمِ

«وان»- إالّ أن اندالع احلرب العاملية األوىل حال دون إكامل املرشوع.(٤) 
(١) صيقل اإلسالم، اخلطبة الشامية.

(٢) استغرقت الرحلة من ٧-١٩١١/٦/٢٦م.
T. Hayat‚ ilk hayatı  (٣)
(٤) املالحق، ملحق قسطموين.
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١٤٤                                                                                                            سيرة ذاتية   

احلمية الدينية أم امللية؟
«كان يف قطارنا معلامن اثنان، قد تلقيا العلوم يف  املدارس احلديثة، فجرت بيننا مباحثة، 
-: نحن معارش  إذ سأالين: أيُّهام أقو وأوىل بااللتزام: احلمية الدينية أم امللية؟ قلت هلم -وقتئذٍ
عريض،  ظاهري،  أي  اعتباري،  واالختالف  بالذات،  متحدان  عندنا  وامللية  الدين  املسلمني، 
بل الدين هو حياة امللية وروحها. فإذا ما نُظر إليهام بأهنام خمتلفان ومتباينان، فإن احلمية الدينية 
يضحي  ممن  الناس،  من  باملائة  واحد  يف  تنحرص  امللية  احلمية  بينام  واخلواص  العوام  تشمل 

بمنفعته الشخصية ألجل  األمة.
خادمة  امللية  وتكون  العامة،  احلقوق  يف  أساساً  الدينية  احلمية  تكون  أن  بد  فال  وعليه 

منقادة هلا وساندة حصينة هلا.
بعث  فإنّ  الديني؛  الشعور  قلوبنا  عىل  املهيمن  إذ  الغربيني،  نشبه  ال  الرشقيني  فنحن 
يستنهض  الذي  هو  وحده  الديني  الشعور  أن  إىل  اإلهلي  القدرُ  به  يشيـر  الرشق  يف   األنبياء 
خري  يليه-  والذي  القرون  خري  السعيد -وهو  والعرص  والرقي،  التقدم  إىل  ويسوقه  الرشق 

برهان عىل هذا.
بني  التفاضل  عن  تسألون  من  ويا  القطار،  أعني  السيارة،  املدرسة  هذه  يف  زمالئي  فيا 
: إن احلمية  احلمية الدينية وامللية، ويا أهيا الدارسون يف  املدارس احلديثة. إين أقول لكم جميعاً
احلمية  وإن  فصلهام،  يمكن  ال  مزجاً  والعرب  يف  الرتك  امتزجتا  قد  اإلسالمية  وامللية  الدينية 
ال  الوثقى  العروة  فهي  األعظم،  العرش  من  نازل  نوارين  حبل  وأمتن   أقو هي  اإلسالمية 

انفصام هلا، وهي  القلعة احلصينة التي ال هتدم».
حول مؤلّف «تعليقات» يف املنطق

من  الكردي  الزمان  سعيد  بديع  كتبه  ما  هي  بـ«تعليقات»  املوسومة  الرسالة  هذه  إن 
الدرس  املال  يف  له  واملالزم  إليه  طالبه  أحبّ  هنا  ودوّ كلنبوي»،  «برهان  كتاب  عىل  حواشٍ 
حبيب(*) فسجل هذه التقريرات من بديع الزمان عىل صورة حواشٍ وهوامش.. كان ذلك يف 
كواعظني  حبيب  واملال  الزمان  بديع  وذهب  األوىل  العاملية  احلرب  اندلعت  ثم  ١٣٢٩هـ  سنة 
من  احتُلت «وان»  وقد  عام  بعد  معاً  وعادا  يف  «أرضـروم»،  القتال  جبهة  إىل  فرقة «وان»  مع 
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لتاريخي                                                                                     ١٤٥ ا االنعطاف    بداية 

اش» واستشهد  املال حبيب هناك، فحملت الرسالة التي  وَ قبل  األرمن، فانسحبنا إىل قضـاء «كَ
خطها طوال سني اهلجرات من مدينـة إىل أخر ومن قصبة إىل أخر حتى حللنا يف مدينة 

.« وبْ كُ  «مالطية» سنة ١٩٤٠ ومن هناك مفتياً يف قضاء «أورْ
عتها وجلّدهتا، عىل أمل أن يأيت زمان ويُبعث العلم  كانت الرسالة أوراقاً متفرقة فجمّ
ر قدرها  والدين من جديد، ويظهر يف امليدان أناس يقرؤون أمثال هذه الرسائل. وعندئذٍ يقدّ
أولئك  وال  يأيت،  الزمان  ذاك  فال  هيهات..  نافذ.ولكن  وذكاء  عميق  فكر  من  فيها  ما  ويُعلم 

القراء يظهرون. والسالم..
عبد املجيد ١٩٥١ (١)

سنة ١٩١٣م/١٣٣١هـ
حادثة  بتليس (٢)

«جاءين قبيل احلرب العاملية السابقة (األوىل) يف مدينة «وان» بعض األشخاص  املتدينني 
واملتقني وقالوا يل:

واد تصدر منهم أعامل ضد الدين، فاشرتك معنا ألننا سنعلن العصيان  هناك بعض القُ
عليهم. قلت هلم:

إن تلك األعامل الالدينية وتلك السيئات تعود إىل أمثال أولئك القواد، وال يمكن أن 
ل اجليش مسـؤوليتها، ففي هذا  اجليش العثامين قد يوجد مائة ألف من أولياء اهللا. وأنا ال  نحمّ
أستطيع أن امتشق سيفي ضد هذا اجليش، لذا ال أستطيع أن أشرتك معكم.(٣) فرتكني هؤالء، 
وبعد  هدف.  أي  حتقق  مل  التي  واقعة  «بتـليس»  حدوث  النتيجة  وكانت  أسلحتهم،  وشهروا 
ودخل  الدين  راية  حتت  احلرب  تلك  يف  اجليش  ذلك  واشرتك  العاملية،  احلرب  اندلعت  قليل 

(١) صيقل اإلسالم، تعليقات.
سـليم  برئاسة  الشيخ   ١٩١٣ سنة  حزيران  يف  مدينة  بتليس  حوايل  القاطنون  هبا  العشائر  قامت  عصيان  حادثة  هي   (٢)
المتعاضهم من ترصفات غري إسالمية صدرت عن عدد من  الضباط فأعلنوا العصيان واحتلوا املدينة ملدة أسبوع، 
عن  ورصفهم  وهتدئتهم  إليهم  النوريس  األستاذ  مسارعة  لوال  الشباب»  عشائر  «بيت  أيضاً  معهم  تشرتك  وكادت 

العصيان. انظر: املثنوي العريب النوري، حباب، خطاب إىل جملس األمة.
(٣) وكان هذا مضمون جواب األستاذ للعديد من رؤساء  العشائر الذين كانوا يرومون القيام بالثورة ضد  مصطفى كامل. 
وهو اجلواب نفسه مع اختالف بسيط يف العبارات لد استشارة  حسني باشا له يف ثورة  الشيخ سعيد. وهبذا اجلواب 

حقن دماء املسلمني.

009 SIYRAH ZATIYYE.indd   145009 SIYRAH ZATIYYE.indd   145 م 07:39:13   15/12/2011م 07:39:13   15/12/2011



١٤٦                                                                                                            سيرة ذاتية   
حومة اجلهاد، فارتقت منه مئات اآلالف من  الشهداء إىل مرتبة  األولياء، فقد وقّعوا بدمائهم 
عىل شهادات الوالية. وكان هذا برهاناً وتصديقاً عىل صحة سلوكي وصواب ترصيف يف تلك 

(١).«الدعو
حادثة  األرمن

مرتبة  بلغت  حتى  أستاذهم  مع  جداً  وطيدة  القديم»  «سعيد  طالب  عالقة  «كانت 
التضحية والفداء. لذا كان  «سعيد القديم» يتمكن من التصدي للفعاليات الكثرية التي كانت 
تقوم هبا عصابات  األرمن وفدائيو  الطاشناق يف حوايل مدينة «وان» و«بتليس» بل كان يوقفهم 

هم إىل درجة ما. عند حدّ
الكتب  املعسكر -إذ  يشبه  ما  إىل  مدرسته  وحتولت  املاوزر  بنادق  لطالبه  وجد  وحينام 
كانت جنباً إىل جنب مع البنادق- حرض قائد عسكري برتبة فريق وشاهد هذا املنظر.. وقال: 
: «امجعوا بنادقه» ملا ساورته الشكوك  «هذه ليست مدرسة دينية بل  ثكنة عسكرية» وأمر قائالً
من جراء حادثة  «بتليس». فحصلوا منا عىل مخس عرشة بندقية، وبعد حوايل شهرين اندلعت 
املواقف  هذه  وملناسبة  حال..  كل  وعىل  منهم..  بنادقي  فاسترجعتُ  األوىل،  العاملية  احلرب 

واألحوال سألوين: 
االحتكاك  جتنبت  إهنا  حتى  ختشاكم،  رهيبني  فدائيني  متلك  التي  عصابات  األرمن  إن 
معكم وتفرقوا بعيداً عنكم ملا صعدتم جبل «أرك» يف «وان». تر ما القوة التي فيكم حتى 

يكون األمر هكذا؟.
فكنت أجيبهم: إن فدائيي  األرمن الذين يقومون هبذه البطوالت اخلارقة، إنام يقومون 
صغيـرة،  مؤقتة  قومية  مصلحة  كسب  وألجل  فانية،  دنيوية  حياة  عىل  احلصول  سبيل  يف  بـها 
وللحفاظ عىل سالمتها.. ونحن نجابه هؤالء بالطالب الذين يسعون يف سبيل احلصول عىل 
حياة باقية خالدة، وألجل كسب مصالح إجيابية ألمة اإلسالم السامية العظيمة وقد أيقنوا بأن 
أولئك  الفدائيني.  عن  قطعاً  يتخلفون  ال  الطالب  هؤالء  أن  شك  فال  يتغري.  ال  واحد  األجل 
بل إذا لزم األمر يفدون بحياتـهم وبأجلهم املحتوم وبعمر ال يعدو بضع سنوات ظاهرية، يف 

(١) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
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لتاريخي                                                                                     ١٤٧ ا االنعطاف    بداية 

من  مليارات  سالمة  عىل  احلفاظ  سبيل  ويف  اخلالد،  العمر  من  السنوات  بماليني  الفوز  سبيل 
الناس املؤمنني  األتقياء.. يفدوهنا دون تردد، وبكل فخر واعتزاز».(١) 

رؤيا صادقة حول إعجاز القرآن
«قبل اندالع احلرب العاملية األوىل، وإبّان نشوهبا رأيت يف رؤيا صادقة مايأيت:

صخوراً  فيقذف   ، هائالً انفالقاً  ينفلق  باجلبل  وإذا  آرارات»  حتت  «جبل  نفيس  رأيت 
عظيمة كاجلبال إىل أنحاء األرض كافة. وأنا يف هذه الرهبة التي غشيتني رأيت والديت -رمحة 
اهللا عليها- بقريب. قلت هلا: «ال ختايف يا أماه! إنه أمر اهللا، إنه رحيم، إنه حكيم». وإذ أنا بتلك 

يّنْ إعجازَ القرآن». : «بَ احلالة إذا بشخص عظيم يأمرين قائالً
حتيط  التي  األسوار  وستتهدم  عظيم،  انفالق  سيحدث  أنه  وأدركتُ  نومي،  من  أفقتُ 
الدفاع  بنفسه  القرآن  وسيتوىل  العظيم،  واالنقالب  االنفالق  ذلك  جراء  من  الكريم  بالقرآن 
عن نفسه حيث سيكون هدفاً للهجوم، وسيكون إعجازه حصنه الفوالذي، وسيكون شخص 
 - ي وطوقي كثيراً مثيل مرشحاً للقيام ببيان نوعٍ من هذا اإلعجاز يف هذا الزمان -بام يفوق حدّ

وأدركتُ أنى مرشح للقيام هبذا العمل».(٢)
نذير احلرب

[يذكر أخوه عبد املجيد:] 
«بينا كنا عىل سطح مدرسةِ  «خورخور» واألستاذ يلقي علينا درس التفسري، واحلرب 
العاملية األوىل عىل وشك االندالع كسفت الشمس ذلك املساء كسوفاً كلياً، فأطلق بديع الزمان 
. وفعالً أُعلنت احلرب بعد  : وا أسفى، سيأيت سيل عارم وجيرفنا جميعاً زفرة من أعامقه قائالً

شهر. ويف فرتة قصرية عمّت البالد كلها».(٣) 
احلرب  -بمعنى  عظيمة  زلزلة  بوقوع  الدرس  أثناء  يف  مراراً  «أخربنا  طالبه]  [ويقول 

العمومية- فوقعت كام أخربنا».(٤)
(١) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.

(٢) املكتوبات، املكتوب الثامن والعرشون، املسألة السابعة.
(٣) (ب) ٢٢٧ عن مذكرات عبد املجيد  ١٧.

(٤)  محزة،  حممد شفيق، حممد مهري. إشارات اإلعجاز.
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األستاذ النوريس قائداً لفرق املتطوعني يف حرب العاملية األوىل
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الفصل الرابع
يف فريضة اجلهاد
١٩١٥م/١٣٣٤هـ

تشكيله فرقة  املتطوعني (١)
«يف أثناء احلرب العاملية األوىل(٢) كنت مع الشهيد املرحوم  املال حبيب، نندفع باهلجوم 
كل  يف  علينا  قذائـف  ثالث  رمي  تواصل  مدفعيتهم  فكانت  جبهة  «باسينلر».  يف  عىل  الروس 
ت ثالث قذائف من عىل رؤوسنا تـماماً وعىل ارتفاع مرتين. وتراجع  دقيقة أو دقيقتني، فمرّ

جنودنا القابعون يف  اخلندق. قلت للمال حبيب للتجربة واالمتحان: 
ما تقول يا مال حبيب؟ لن اختبئ من قنابل هؤالء  الكفار. فقال: وأنا كذلك لن أختلف 
عنك ولن أفارقك. فوقعت الثانية عىل مقربة منا. فقلت للمال حبيب واثقاً من احلفظ اإلهلي 

لنا: هيا نتقدم إىل األمام! إن قذائف  الكفار ال تقتلنا، نحن لن نتدنى إىل الفرار والتخلف. 
طلقات  ثالث  أصابت  فقد  منها،  األمامية  اجلبهة  ويف  معركة  «بتليس»  يف  األمر  وكذا 
حينها  أمحل  كنت   . رجليّ بني  من  ومرت  رسوايل  إحداها  وثقبت  مني  مميتاً  موضعاً  للروس 
القائد «كَل  قال  حتى  إىل  اخلندق،  النـزول  عن  ترتفع  روحية  حالة  اخلطرة-  احلالة  تلك  -يف 
هذا،  قوهلم  ورغم   ! فوراً ليدخل  اخلندق  أو  لينسحب،  اخللف:  من  والوايل  «ممدوح»  عيل» 
وقويل: قذائف  الكفار ال تقتلنا، وعدم اكرتاثي باحلذر واحليطة، فلم أحاول احلفاظ عىل حيايت 

البهيجة أيام شبايب تلك».(٣) 
ل فرق  املتطوعني «األنصار» وقادهم يف  (١) دخل األستاذ واعظاً يف  اجليش العثامين سنة ١٩١٤م، ويف سنة ١٩١٥م شكّ

جبهة   القفقاس.
ألف  ستون  اٌستشهد  أن  بعد   ١٩١٥/١/١٥ يف  دفعهم  ١٩١٤/١٠/٣١وتم  يف  األناضول  احتل  الروس  رشقي   (٢)
جندي عثامين، وعاد  الروس الحتالل املنطقة مرة أخر يف١٩١٦/١/١٣ بثالثة أضعاف القوات العثامنية ودخلوا 

 أررضوم يف ١٩١٦/٢/١٦.
(٣) املالحق، ملحق أمريداغ ٢.
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١٥٠                                                                                                            سيرة ذاتية   

وهكذا «بعد أن أدّ بديع الزمان فريضة اجلهاد يف جبهة   القفقاس «قائداً لفرق األنصار» 
عىل أفضل وجه حيث حظي بتقدير  القائد العام  أنور باشا وقواد الفرق وإعجاهبم، انسحب 

إىل مدينة «وان» حيث كانت القوات الروسية متجهة نحوها.
ويف أثناء إخالء احلكومة مدينة «وان» من أهاليها إلنقاذهم من هجوم القوات الروسـية 
عليها، قرر بديع الزمان مع قسم من طالبه الدفاع عن املدينة حتى الشهادة حمتمني بقلعتها، 
فرسان  من  فوج  هجم  نحو  «بتليس»  واجليش  واألهلني  والقائمقام  الوايل  بانسحاب  أنه  إالّ 
من  األربعني  يقارب  وما  طالبه  من  وقلة  سعيد  مال  فكان  طَان»  سْ «وَ عىل  الروسية   القازاق 
 اجلنود -الذين مل ينسحبوا بعد- يصدوهنم، حتى حالوا دون سقوط أطفال األهلني وأمواهلم 
. بيد العدو. فتمكن األهلون جميعاً من النجاة أثناء االنسحاب دون أن ينال العدو منهم شيئاً
تالً  حيتلون  أهنم  وطالبه  هو  تظاهر  املهامجني  القازاق  قلوب  يف  الرعب  قذف  وألجل 
يطل عليهم، مما أوحى إليهم أن مدداً عسكرياً ضخماً قد أتاهم، فحدّ بذلك من تقدم  القازاق، 

فكان سبباً يف عدم استيالء  الروس لقصبة  «وسطان».
حبيب»  النجيب  «املال  طالبه  عىل  ويميل  إىل  اخلندق  يعود  كان  املعارك  تلك  أثناء  ويف 
تفسري «إشارات اإلعجاز يف مظان اإلجياز» بل كان يميل أحياناً وهو عىل صهوة جواده أو يف 

خط الدفاع األول حتى أتمّ القسم األعظم من ذلك التفسري اجلليل».(١) 
من املقدمة التي كتبها إلشارات اإلعجاز

األوىل  العاملية  احلرب  من  األوىل  السنة  يف  اإلعجاز»  تفسري «إشارات  تأليف  تم  «لقد 
عىل جبهة القتال بدون مصدر أو مرجع. وقد اقتضت ظروف احلرب الشاقة وما يواكبها من 

تب هذا التفسيـر يف غاية اإلجياز واالختصار ألسباب عديدة.  حرمان أن يُكْ
وقد بقيت الفاحتة والنصف األول من التفسري عىل نحو أشد إمجاال واختصارا:

:  ألن ذلك الزمان مل يكن يسمح باإليضاح، نظراً إىل أن سعيداً القديم كان يعبّر  أوالً
بعبارات موجزة وقصرية عن مرامه.

T. Hayat‚ ilk hayatı  (١)
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لجهاد                                                                                     ١٥١ ا فــريــضــة    فــي 

يكن  ومل  االعتبار،  موضع  جداً  األذكياء  طلبته  إفهام  درجة  يضع  «سعيد»  كان    : ثانياً
يفكر يف فهم اآلخرين. 

العبارات  جاءت  املعجز،  اإلجياز  من  القرآن  نظم  يف  ما  وأرفع  أدق  يبيّن  كان  ملا    : ثالثاً
قصرية ورفيعة.

لت النظر فيه اآلن بعني  «سعيد اجلديد». فوجدت أن هذا التفسري بام حيتويه  بيد أنني أجَ
من تدقيقات، يعدّ بحق حتفة رائعة من حتف  سعيد القديم بالرغم من أخطائه وذنوبه.

وملا كان -أي  سعيد القديم- يتوثب لنيل مرتبة الشهادة أثناء الكتابة، فيكتب ما يعنّ له 
بنية خالصة، ويطبق قوانني البالغة ودساتري علوم العربية، مل أستطع أن أقدح يف أي موضع 
منه، إذ ربام جيعل الباري عز وجل هذا المؤلَّف كفارة لذنوبه ويبعث رجاالً يستطيعون فهم 

هذا التفسري حق الفهم.
عىل  وقفاً  اجلزء  هذا  يكون  أن  إىل  تتجه  النيّـة  كانت  فقد  العاملية،  احلرب  موانع  ولوال 
توضيح اإلعجاز النظمي من وجوه إعجاز القرآن، وأن تكون األجزاء الباقية كل واحد منها 

وقفاً عىل سائر أوجه اإلعجاز.
بديعاً  تفسيراً  ألصبح  الرسائل  يف  املتفرقة  التفسري  حقائقَ  الباقية  األجزاء  ضمت  ولو 

جامعاً للقرآن املعجز البيان.
«الكلامت»  ومن  اجلزء  هذا  من  جتعل  املنورين  من  سعيدة  هيئة  يبعث  اهللا  ولعل 
و«املكتوبات» الست والستني، بل املائة والثالثني من أجزاء رسائل النور مصدراً، وتَكتُب يف 

ضوئه تفسيراً من هذا القبيل...
ثم إين بينام كنت منتظراً ومتوجهاً هلذا املقصد بتظاهر هيئة كذلك -وقد كان هذا غاية 
عظيمة،  زلزلة  ب  تقرّ الوقوع  قبل  احلس  قبيل  من  لقلبي  سـنح  إذ  مديد-  زمان  من  خيايل 
إشارات  من  يل  سنح  ما  تقييد  يف  كالمي-  يف  واإلغالق  وقصوري  عجزي  -مع  فشرعتُ 
فبِها  وافقها  فإن  التفاسري،  مراجعة  يل  يتيرس  ومل  حقائقه،  بعض  وبيان  نظمه  يف  القرآن  إعجاز 

 . هدة عليّ تْ وإالّ فالعُ مَ ونِعْ
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١٥٢                                                                                                            سيرة ذاتية   

يف  فرصة  انتهزتُ  كلام  اجلهاد  فريضة  أداء  أثناء  ففي   ..الكبـر الطامة  هذه  فوقعتْ 
فمع  احلاالت.  باختالف  متفاوتة  بعبارات  واجلبال  األودية  يف  يل  الح  ما  قيدتُ  احلرب  خط 
احتياجها إىل التصحيح واإلصالح ال يرىض قلبي بتغيريها وتبديـلها؛ إذ ظهرتْ يف حالة من 
خلوص النية ال توجد اآلن، فأعرضها ألنظار أهل الكامل ال ألنه تفسري للتنـزيل، بل ليصري 
-لو ظفر بالقبول- نوعَ مأخذٍ لبعض وجوه التفسري. وقد ساقني شوقي إىل ما هو فوق طوقي، 

فإن استحسنوه شجعوين عىل الدوام. ومن اهللا التوفيق».(١)
إىل  هرع  درجة أنه  إىل  كبيراً  إعجاباً  التفسري  القائد العام  أنور باشا(*)  هبذا  وقد أعجب 
هذا  لطبع  الالزم  الورق  إعطاء  وقرر  أحد-  مع  يفعله  مل  ما  احرتام -وهذا  بكل  اسـتقباله(٢) 
الكتاب لكي تكون له حصة من رشف تلك اهلدية ومن ثواهبا، هدية احلرب، كام ذُكر جهاد 

مؤلف الكتاب يف احلرب بكل خري وبكل تقدير...(٣) 
إنقاذ ما يمكن إنقاذه

ويف خضم تلك املعارك الدامية(٤) استشهد ما يقارب العرشين من طالبه النجباء، أما 
«وان»  جبهة  يف  باشا»  «خليل  مع  عسكرياً  واجباً   ّأد أن  فبعد  حبيب»  «مال  الكاتب  طالبه 

استشهد يف  «وسطان».(٥)
وكان  الفدائيون  األرمن يذبّحون  أطفال املسلمني يف عدد من املناطق وكان املسلمون 
مع ألوف من  أطفال  األرمن يف املنطقة  يقابلوهنم باملثل يف ذبح  أطفال  األرمن. ولكن ما إن جُ
التي كانت حتت إمرة بديع الزمان حتى أمر  اجلنود: «ال تتعرضوا هلؤالء  األطفال بيشء»، ثم 
خلف  كانت  التي  عوائلهم  إىل  فعادوا  بسوء،  أحدهم  يمس  أن  دون  جميعاً  رساحهم  أطلق 
اإلعجاب  إىل  دفعهم  مما  لألرمن  وعربة  قيماً  درساً  كان  السلوك  هذا  الروسية.  اخلطوط 

املسلمني. بأخالق 
وعىل إثر هذه احلادثة ختىل فدائيو  األرمن عن عادهتم يف ذبح أطفال أهايل القر التي 

(١) إشارات اإلعجاز، املقدمة.
(٢) أي استقبال األستاذ عند عودته من األرس.

(٣) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
(٤) أي ليلة سقوط مدينة  بتليس.

(٥) قبل سقوط  بتليس بشهر.
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لجهاد                                                                                     ١٥٣ ا فــريــضــة    فــي 

فنحن  إلينا  سلّمهم  بل  أطفالنا  يذبح  مل  سعيد  مال  قالوا: «إن  حيث  الروسية  القوات  احتلتها 
كذلك نفعل بأطفال املسلمني مثله». فتعاهدوا عىل ذلك، أي إن بديع الزمان أصبح سبباً يف 

إنقاذ اآلالف من  األطفال  األبرياء من كال اجلانبني.
وبعد مدة استوىل  الروس عىل مناطق «وان» و«مُوش» ويف أثناء هجومهم بثالث فرق 

عىل «بتليس» قال الوايل «ممدوح بك» والقائد «كَل عيل» لبديع الزمان:
من  ألفني  وحوايل  من  اجلنود  فوج   سو نملك  ال  إذ  االنسحاب  إىل  مضطرون  نحن 

 املتطوعني حتت إمرتكم. فقال هلم بديع الزمان:
وأمواهلم  نفسها  بتليس   وأهايل  حوالينا  من  إلينا  التجأوا  الذين  األهلني  أن  «بمعنى 
املنطقة  عن  والدفاع  مقاومتهم  إىل  مضطرون  إذن  فنحن  سيطرهتم،  حتت  ستكون  وأطفاهلم 

حتى املوت».
 األخر اجلبهة  إىل  مدافعنا  من  مدفعاً  ثالثني  حتويل  حياولون  «إن  اجلنود  فقالوا: 
من  املتطوعني،  لديك  بام  املدافع  تلك  تستخلص  أن  استطعت  فإن  سقوطها،  بعد   لـ«موش» 

نستطيع نحن عند ذلك من الدفاع لبضعة أيام أخر لكي ينجو األهلون».
فقال بديع الزمان: «إما أن أموت أو آتيكم بتلك املدافع». فتسلّم قيادة ثالثامئة متطوع 
بني  اجلنود  جواسيسه  وأشاع  إليها.  املدافع  سحبت  حيث  ني»  شِ صوب  «نُورْ إىل  ليالً  واجته 
عن  دافع  الذي  قائد  املتطوعني  أن  املدافع  تلك  حراسة  يتولون  كانوا  الذين   الروس  القازاق 
جنوده  من  ألف  مع  املشهور  بك  القائد  موسى  ومع  جنوده  من  آالف  ثالثة  ومعه  «بتليس» 
من  قائد  القازاق  توقف  حتى  فيه  المبالَغ  اخلرب  هذا  أُشيع  إن  فام  املدافع..  لتخليص  سيأتون 
إنه  حتى  إىل  «بتليس»  وسحبوها  املدافع  عىل  جنوده  املتطوعني  الزمان  بديع  ع  فوزّ التقدم. 

خلّص آخر مدفع بنفسه مع اثنني ممن معه.
وهكذا حقق استخالص ثالثني مدفعاً من يد العدو وأرسلها إىل بتليس . فتمكن  اجلنود 
واملتطوعون من الثبات جتاه العدو بتلك املدافع لبضعة أيام أخر، حتى نجا األهلون جميعاً 

مع أمواهلم وذرارهيم.
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١٥٤                                                                                                            سيرة ذاتية   
ومما يرو عن  الفدائيني  األرمن أهنم اشتهروا بكتامن الرس وعدم إفشائه مهام بلغ هبم 
بّ أحدهم عىل اجلمر وتفجرت عيونه. ومع هذا كان  الروس يقولون: «إن  التعذيب حتى لو كُ
متطوعي بديع الزمان تفوقوا عىل فدائيي  األرمن يف بسالتهم، حتى متكنوا من سحق  القازاق».
املعنوية  الروح  لبث  النار  خط  األول،  الدفاع  خط  يف  احلركة  دائم  الزمان  بديع  كان 
والشجاعة واإلقدام للجنود، وما كان حيتمي باخلندق. وعندما كان عىل صهوة جواده يندفع 
روحه  يف  وحيفر  قلبه  عىل  خيطر  بخاطر  إذ  النار،  خط  يف  األمامي  الصف  يف  وشماالً  يميناً 

فيخاطب نفسه:
إذا استشهدتُ اآلن احذر أن يكون يف موقعك هذا وأنت متقدم اجلميع يف خط النار 
يشء من حب الظهور الذي يثلم اإلخالص، الذي هو أحد أسس مرتبة الشهادة.. وعقب هذا 

ئه. اخلاطر عاد إىل  اخلندق مبارشة ومل يعقب وانضم إىل أخالّ
وبعد نجاة الوايل والقائد گل عيل واألهلني بانسحاهبم ليالً مع  املتطوعني واجلنود، ظل 
بديع الزمان مع عدد من  املتطوعني يف  «بتليس» إلنقاذ الذين عجزوا عن اهلجرة. وما إن تبدد 
ابن  ومنهم  معه،  ممن  كثريون  فاستشهد  العدو  جنود  من  فوج  جتاه  أنفسهم  رأوا  حتى  الظالم 

بيد» ومل ينج إالّ هو وأربعة من طالبه باخرتاقهم صفوف العدو بشكل خارق. أخته  «عُ
فخاطب من معه مسلياً هلم: ال نستعمل سالحنا إالّ عندما جياهبنا العدو بعدد غفري، فال 

نبيع أنفسنا رخيصة. وال نطلق ما لدينا من طلقات عىل واحد أو اثنني من العدو.(١)
األرس

األوىل  احلرب العاملية، حتى متزقت املسودة  جداً يف تلك  خميفة  «لقد أحاطتني أوضاع 
رحت يف إحداها،  إلشارات اإلعجاز بيد العدو حيث أصابتني أربع قذائف دفعة واحدة، وجُ
وانكرست ساقي، فبقيت يف املاء والطني أربعاً وثالثني ساعة منتظراً املوت، ومحاصراً من قبل 

العدو. فهذا الوقت يعدّ أحلك أوقايت اليائسة وأشدها رهبة».(٢)
املستديم ورغم أهنم  يعثروا عليهم رغم البحث  إهلية أن  اجلنود  الروس مل  وإهنا لعناية 

T. Hayat‚ ilk hayatı  (١)
(٢) (ب) ٣٠٥ عن اللمعات - عثامنية ٨٧٠.
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لجهاد                                                                                     ١٥٥ ا فــريــضــة    فــي 

كانوا يف وضع يرون  الروس. فقال لطالبه  الفدائيني: أصدقائي.. ال تقفوا يف مواضعكم هكذا، 
اتركوين وشأين. فإين ال أساحمكم، اسعوا إلنقاذ أنفسكم.

فأجابوه: ال نرتكك قطعاً وأنت يف هذا الوضع. فلنستشهد ونحن يف خدمتكم. 
م  الروس.(١) هُ رَ وهكذا ظلوا مع أستاذهم حتى أسَ

سنتني  األرس  يف  وظل  غريف،  قوصتورما.  وان،  جلفا،  تفليس،  كيلو  إىل  سيقوا  ثم 
ونصف السنة تقريباً حتى متكن من الفرار وعاد إىل إسطنبول سنة  ١٣٣٦هـ.(٢)

[يسجل عبداملجيد تاريخ األرس لد استنساخه «إشارات اإلعجاز» وانسكاب احلرب 
باآليت:]

يف  دياربكر  نسخته  حينام  توافقاً  وقع  العجيب  املبحث  هذا  يف  الغريب  النقش  هذا 
بدار جودت بك يف تسعة عرش من شباط عرص ليلة اجلمعة صادف سـقوط بتليس  وأسارة 
تلك  يف  الصحيفة  هذه  عىل  النقش  هذا  حصول  فكأن  الليلة(٣)  تلك  الزمان»  «بديع  املؤلف 
ه يف تلك الليلة  رِ الليلة إشارة -واهللا أعلم- إىل إراقة دماء مَن يف معية املؤلف من الطلبة وأسْ

يف بتليس . اهـ..(٤) 
ذكريات من أيام األرس

منا،  قريب  مكان  يف  أسبوعاً  تغرب  ال  الشمس  كانت  يف  روسيا،  أسيراً  كنت  «عندما 
حتى كان الناس خيرجون ملشاهدة املنظر الغريب للغروب.(٥) 

مسقف.  ماء  جدول  إىل  وأخذناه  حاالً  حوله  اجتمعنا  األستاذ  ساق  انكرست  أن  بعد   T. Hayat‚ ilk hayatı   (١)
: إخويت  ووضعنا عدداً من بنادقنا يف جدول املاء ومددنا ساقه عليها، حتى أخذ قسطاً من الراحة. ثم توجه إلينا قائالً
لقد حكم عليّ القدر باألرس، انظروا إىل أمر نجاة أنفسكم. فام إن قال هذا حتى أجهشنا بالبكاء، وقلنا: إىل أين نذهب 
أهيا األستاذ، فهل يمكن أن نرتكك وأنت عىل وضعك هذا، أمل يبق لنا رشف وغرية، فلئن متنا أو بقينا أحياء فليكن 

ذلك يف خدمتك.
وهكذا مضت علينا أربع وثالثون ساعة من الوقت ونحن يف ذلك املوضع، والبردُ الشديد هيلكنا فالثلوج تغطى كل   

مكان واجلوع يفتك بنا -منذ ثالثة أيام- فضالً عن األرق الشديد، واخلوف يلفنا من كل جانب...
وأخيراً قررنا أن يذهب أحدنا -وهو عبدالوهاب الذي يعرف شيئاً من الروسية- إلبالغ  الروس عن موضعنا...   
عيل  خاطرة  عن   ٣٢٠/١ (ب)  حوله  ونحن  أكتافهم  عىل  سدية  يف  ممتداً  األستاذ  فأخذ  الروس  ذلك  تم  وفعالً 

جاويش باختصار.
T. Hayat‚ ilk hayatı  (٢)

(٣) سنة ١٣٣١ بالتاريخ الرومي، أما بالتاريخ امليالدي فيوافق ١٩١٦/٣/٢.
(٤) إشارات اإلعجاز.

(٥) الكلامت، الكلمة الرابعة والعرشون، الغصن الثاين.
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١٥٦                                                                                                            سيرة ذاتية   
واحدة،  ردهة  يف   ضباطنا  األرس من  تسعني  مع  يف  روسيا،  يف  قوصتورما،  كنا  وقد 
وكنت أُلقي عليهم أحياناً الدرس. وذات يوم حضـر القائد الرويس وشاهد املوقف وقال: إن 
هذا الكردي قائد  املتطوعني قد ذبح كثيراً من جنودنا، ويأيت اآلن ويلقى دروساً سياسية هنا، 

. ال يمكن هذا، أمنعه قطعاً
ولكن بعد يومني قال: يبدو أن دروسكم غري سياسية، بل دينية وأخالقية. استمر عليها 

فسمح بإلقاء الدرس.(١)
والظامل  للمتطوعني  األكراد  قائد  بصفة  إليّ  ينظرون  كانوا  أن  الروس  من  الرغم  وعىل 
الذي يذبح  األرس والقازاق، إالّ أهنم مل يمنعوين من إلقاء الدروس، فكنت أُلقيها عىل معظم 
استمع  الرويس  القائد  إن  حتى  ضابطاً،  تسعيـن  عددهم  البالغ  من  الضباط   زمالئي  األرس
مرة إىل الدرس، فحسبه درساً سياسياً، جلهله باللغة الرتكيـة، ومنعني مرة واحدة فقط ولكنه 
 ، سمح يل بعد ذلك. ثم إننا جعلنا غرفة يف الثكنة التي كنا فيها مسجداً ألداء الصالة جماعةً
وكنت أؤم اجلامعة، ومل يتدخلوا يف ذلك قط، ومل يمنعونا من االختالط واالتصال بعضنا مع 

البعض ومل يقطعوا عنا املراسالت.(٢) 
يف  معتقلني   أرس السابقة-  العاملية  احلرب  -يف  ضباطنا  من  تسعني  مع  كنت  وملا 
ردهة طويلة، يف شاميل  روسيا، كنت ال أسمح بالضوضاء والصخب بإسداء النصح هلم، إذ 
توتر  من  الناشئ  الغضبُ  أثار  غرة  حني  عىل  ولكن  بكثري،  قدري  يفوق  بام  حيرتمونني  كانوا 
«اذهبوا  منهم:  لبضعةٍ  فقلت  حادة.  مناقشاتٍ  النفوس  عىل  املستويل  واالنقباض  األعصاب 
إىل حيث الضجيج والصياح، وساندوا املبطل دون املحق». وقد قاموا بدورهم. فانقطع دابر 

املناقشات الضارة.
ثم سألوين: «لِمَ قمت هبذا العمل الباطل؟».

اآلخرين  راحة  سبيل  يف  اجلزئي  بحقه  ويضحي  منصفاً  يكون  المحقّ  «إن  هلم:  قلت 
يضحي  ال  وأناين  مغرور  األغلب  عىل  فهو  املبطل  أما  وكبرية.  كثرية  هي  التي  ومصلحتهم 

بيشء، فيزداد الصخب!»».(٣) 
(١) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.

(٢) املكتوبات، املكتوب السادس عرش.
(٣) الشعاعات، الشعاع الثالث عرش.
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لجهاد                                                                                     ١٥٧ ا فــريــضــة    فــي 
سجية حتري العقول (١)

[: [يروي أحد الشهود هذه احلادثة قائالً
رحت وأُسـرتُ يف موضع «بتليس» يف احلرب العاملية األوىل، وقع بديع الزمان  عندما جُ
. فأُرسل إىل أكرب معسكر لألرس يف  سيربيا، وأُرسلتُ إىل جزيرة  أيضاً يف اليوم نفسه أسيراً

 «نانكون» التابعة  لـ«باكو».
ففي يوم من األيام عندما يزور  نيقوالي نيقوالفيج املعسكر املذكور للتفتيش -يقوم له 
- وعندما يمر من أمام بديع الزمان ال حيرك ساكناً وال هيتم به، مما يلفت نظر   األرس احتراماً
. ويف املرة الثالثة يقف   القائد العام، فريجع ويمر من أمامه بحجة أخر، فال يكرتث به أيضاً

أمامه، وجتري بينهام املحاورة اآلتية بوساطة مرتجم:
ا عرفني؟ - أمَ

- نعم أعرفه إنه  نيقوالي نيقوالفيج، خال  القيرص والقائد العام جلبهة   القفقاس.
د اإلهانة؟  - فلمَ إذَن قَصَ

- كال! معذرة. إنني مل أستهن به، وإنام فعلت ما تأمرين به عقيديت.
- وبامذا تأمره عقيدته؟

ال  ممن  أفضل  قلبه  يف  اإليامن  حيمل  فالذي  اإليامن،  قلبي  يف  أمحل  مسلم  عامل  إنني   -
حيمله. فلو أنني قد قمت له احتراماً لكنت إذن قليل االحرتام لعقيديت. وهلذا مل أقم له.

- إذن فهو بإطالقه صفة عدم اإليامن عليّ يكون قد أهانني وأهان جييش وأهان أمتي 
ل حاالً حمكمة عسكرية للنظر يف استجوابه. والقيرص فلتشكّ

واألملان  األتراك  ويأيت  الضباط  األمر،  هذا  عىل  بناء  عسكرية  حمكمة  وتتشكل 
والنمساويون لإلحلاح عىل بديع الزمان باالعتذار من القائد الرويس وطلب العفو منه، إالّ أنه 
أجاهبم باآليت: «إنني راغب يف الرحيل إىل دار اآلخرة واملثول بني يدي  الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص، 

فأنا بحاجة إىل جواز سفر فحسب لآلخرة، وال أستطيع أن أعمل بام خيالف إيامين...»
املحامي  عبد  صاحبها  بقلم  يف١٩٤٨/١٠/١٥  بإسطنبول  الصادرة  السنة»  جملة  «أهل  يف  نشـر  املقال  هذا   (١)

زابصو. الرحيم 
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١٥٨                                                                                                            سيرة ذاتية   
ثِر اجلميع الصمت منتظرين النتيجة. ؤْ وجتاه هذا الكالم يُ

واجليش  إهانة  القيرص  مادة  بموجب  اإلعدام   قرار  بإصدار  أعامهلا  املحكمة  وتنهي 
الرويس. وحترض مفرزة يقودها ضابط رويس ألخذه إىل ساحة اإلعدام. ويقوم بديع الزمان 

إىل الضابط الرويس قائالً له بابتهاج: اسمحوا يل مخس عرشة دقيقة فقط ألؤدي واجبي.
وخياطبه: «أرجو  نيقوالفيج  حيرض  نيقوالي  الصالة،  أدائه  وأثناء  الوضوء..  إىل  فيقوم 
منك املعذرة؛ كنت أظن أنكم قمتم بعملكم هذا قصد إهانتي، فاختذت اإلجراءات القانونية 
بحقكم، ولكن اآلن أدركت أنكم تستلهمون هذا العمل من إيامنكم، وتنفذون ما تأمركم به 
لصالحكم  وإعجاب  تقدير  كل  إنكم تستحقون  بحقكم.  احلكم  قرار  أبطلت  لذا  عقيدتكم. 

: أرجو املعذرة». وتقواكم. أرجو املعذرة فقد أزعجتكم. وأكرر رجائي مراراً
جميعاً  للمسلمني  حسنة  قدوة  هي  التي  الرفيعة  السجية  وهذه  الدينية،  العزة  هذه  إن 

أخربين عنها أحد أصحابه يف معسكر األرس، وهو برتبة نقيب، وكان شاهد عيان للحادثة.
وأنا ما إن عرفت هذا حتى اغرورقت عيناي بالدموع دون اختيار مني...(١) 

صحوة روحية ومدد قرآين
، يف شامل رشقي  روسيا تدعى  «كنت أسيراً أثناء احلرب العاملية األوىل يف مدينةٍ قصيةٍ
«قوصرتما». كان هناك جامع صغري للتتار عىل حافة  هنر «فولغا» املشهور.. كنت ضجراً من 
بني زمالئي  الضباط  األرس، فآثرت العزلة، إالّ أنه مل يكن يسمح يل بالتجوال يف اخلارج دون 
إذن ورخصة، ثم سمح يل بأن أظل يف ذلك اجلامع بضامنة أهل  حيّ  التتار وكفالتهم، فكنت 

أنام فيه وحيداً، وقد اقرتب الربيع، وكانت الليايل طويلة جداً يف تلك البقعة النائية.. 
الغربة  بأحزان  املترسبلة  السواد،  احلالكة  الليايل  تلك  يف  كثيراً  يصيبني  األرق  كان 
لقطرات  الرقيقة  واألصوات  «فولغا»،  لنهر  احلزين  اخلرير  إالّ  يُسمع  ال  حيث  القاتـمة، 
- من نوم الغفلة العميق..  األمطار، ولوعة الفراق يف صفيـر الرياح.. كل ذلك أيقظني -مؤقتاً
، ولكن من ير احلرب العاملية يشيخ، حيث  ورغم أنني مل أكن أعدّ نفيس شيخاً بعدُ

(١) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
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لجهاد                                                                                     ١٥٩ ا فــريــضــة    فــي 

  ﴾½ ¼ » º ﴿   يشيب من هول أيامها الولدان، وكأن سراً من أرسار اآلية الكريمة
(املزمل:١٧) قد رس فيها. ومع أنني كنت قريباً من األربعني إالّ أنني وجدتُ نفيس كأنني يف 

الثامنني من عمري..
يف تلك الليايل املظلمة الطويلة احلزينة، ويف ذلك اجلو الغامر بأسى الغربة، ومن واقعي 
عجزي  إىل  التفتُّ  فكلام  وموطني،  حيايت  نحو  ثقيل  يأس  صـدري  عىل  جثم  األليم،  املؤمل 
فردد  الكريم..  القرآن  من  املدد  جاءين  احلالة  تلك  يف  أنا  وإذ  وأميل.  رجائي  انقطع  وانفرادي 
غريب..  «أنا   : باكياً قلبي  وقال  عمران:١٧٣).  (آل    ﴾Ø  ×  Ö  Õ ﴿ لساين:   
بابك  يف  العون..  أخطب  العفو..  أطلب  األمان..  أنشد  عاجز..  أنا  ضعيف..  أنا  وحيد..  أنا 
يا إهلي». أما روحي التي تذكرت أحبايب القدامى يف بلدي، وختيلت مويت يف هذه الغربة، فقد 

متثلت بأبيات  نيازي املرصي(*):
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:   
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عىل أي حال.. فقد أصبح «عجزي» و«ضعفي» يف تلك الليايل املحزنة الطويلة واحلالكة 
بالفرقة والرقة والغربة وسيلتني للتقرب إىل عتبة الرمحة اإلهلية، وشفيعني لد احلرضة اإلهلية، 
حتى إنني ال أزال مندهشاً كيف استطعت الفرار بعد أيام قليلة. وأقطع بصورة غري متوقعة 
اً باللغة الروسـية. فلقد  مسافة ال يمكن قطعها مشياً عىل األقدام إالّ يف عام كامل، ومل أكن ملمّ
ختلصت من األرس بصورة عجيبة محيّرة، بفضل العناية اإلهلية التي أدركتني بناء عىل عجزي 
وضعفي، ووصلت إسطنبول  ماراً  بـ«وارشو» و«فينا». وهكذا نجوت من ذلك األرس بسهولة 
تدعو إىل الدهشة، حيث أكملت سياحة الفرار الطويل بسهولة ويرس كبيـرين، بحيث مل يكن 

ون باللغة الروسية».(١) لينجزها أشجع األشخاص وأذكاهم وأمكرهم وممن يلمّ

(١) اللمعات، اللمعة السادسة والعرشون، الرجاء التاسع.
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خريطة تبني موقع أرس األستاذ النوريس والعودة إىل إسطنبول
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األستاذ النوريس مع إبن أخيه «عبد الرمحن» عقب احلرب العاملية األوىل سنة ١٩١٩
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صورة األستاذ النوريس التقطتها السلطات االملانية لد عودته من األرس سنة ١٩١٨
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لجهاد                                                                                     ١٦٣ ا فــريــضــة    فــي 

سنة ١٩١٨م/١٣٣٦هـ
العودة من األرس

«كان هناك استقبال رائع عند عوديت من األرس إىل إسطنبول(١)  سواء من قبل اخلليفة 
أو  شيخ اإلسالم، أو  القائد العام، أو من قبل طلبة العلوم الرشعية، وقوبلتُ بتكريم وحفاوة 

أكثر مما أستحق بكثري...»(٢)
يف   دار احلكمة اإلسالمية

لتبليغ  شخص  أوفق  نفسه-  -يقصد  أنه  باإلمجاع  والرتقى  االحتاد  حكومة  رأت  وقد 
إسطنبول  خلدمة  يف  فلبثت  يقول]:  مؤثر.(٣) [إذ  بشكل  حكامء  أوروبا  إىل  اإلسالمية  احلكمة 

ين يف   «دار احلكمة اإلسالمية» حوايل ثالث سنوات.(٤)  الدّ
[ويصف ابن أخيه عبد الرمحن، حالة عمه بعد عودته من األرس:]

احلكمة  يف   دار  عيّن  (١٩١٨م)  ١٣٣٤رومي  سنة  األرس  من  عمي  عاد  ما  «بعد 
اإلسالمية دون رضاه،(٥) ومل يشارك يف اجتامعاهتا، ملا كان حيس من حاجة ماسة إىل الراحة 
بعد أن قاسى ما قاسى يف أيام األرس. فأرسل عدة مرات طلباً يرجو فيه إعفاءه من العضوية، 
يأخذ من المرتّب  وهلذا بارش بالدوام(٦) وكنت أراقب حاالته، فام كان  إالّ أن طلبه رفض. 
أن  «أريد  يقول:  كان  ذلك  سبب  عن  يُستفرس  وعندما  أوده،  يقيم  ما   سو له  املخصص 
أتبع  أن  أريد  وال  املبلغ،  من  القدر  هبذا  معيشتهم  يتداركون  فهم  األعظم،  كالسواد  أعيش 
 : قائالً إليّ  الباقي  يدفع  الرضورة  حلد  املخصص  املبلغ  يضع  أن  وبعد  املرسفة».  األقلية 
يل  قال  ولكن  الواسعة.  شفقته  إىل  مستنداً  علمه  دون  أرصفه  كنت  ولكني  هذا».  «احفظ 

(١) يف ١٩ من شهر رمضان املبارك ١٣٣٦هـ املوافق ١٩١٨/٧/٨م.
(٢) اللمعات، اللمعة السادسة والعرشون، الرجاء الثامن.

(٣) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
(٤) اللمعات، اللمعة السادسة والعرشون، الرجاء الثالث عرش. وقد تأسست   دار احلكمة اإلسالمية يف ١٩١٨/٨/٢٥ 

ودامت حتى سنة ١٩٢٢.
(٥) وقد عيّن بتوصية من وزارة احلربية يف ١٩١٨/٨/٢٦ أي يف هناية الشهر الثاين من عودته من األرس وبراتب شهري 
قدره خـمسون لرية ذهبية، ثم بطلب من وزير احلربية  «أنور باشا» أيضاً عرض  شيخ اإلسالم  «موسى كاظم» عىل 
السلطان «وحيدالدين  خان» منح بديع الزمان مرتبة علمية عالية، وفعالً تم تصديق السلطان عليه يف ١٩١٨/٩/٩.
(٦) كان ذلك يف ١٩١٩/٦ أي إن جمموع عمله الفعيل عبارة عن عرشة أشهر إال أربعة أيام حيث ختللته إجازات مرضية.
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١٦٤                                                                                                            سيرة ذاتية   

املال،  رصف  عن  عزلتك  فقد  رصفته؟  فلِم  ملك  األمة،  ألنه  املال،  هذا  لنا  حيل  «ال   : يوماً
ونصبتُ نفيس بدالً عنك».

مرت األيام وخطر له أن يطبع ما ألّفه من رسائله االثنتي عرشة،(١) فدفع ما ادّخره من 
مرتّبه إىل مصاريف الطبع ووزع الرسائل مجاناً سو رسالة أو رسالتني. وعندما سألته: لِمَ ال 
يبيع مؤلفاته، قال: ال جيوز يل من هذا المرتّب إالّ حدّ الرضورة. والباقي لألمة، فأنا بدوري 

أعدت املال إىل أهله».(٢)
اإلسالمية  احلكمة  يف   دار  وأنا  قبضته  قد  كنت  الذي  مرتّبي  من  كثيراً  رصفت  «وقد 
القناعة  بربكة  القليلة  النقود  تلك  كفتني  وقد  احلج.  فريضـة  ألداء  منه  قليالً  وادخرت 
موجودة.(٣)  املباركة  النقود  تلك  من  بقية  زالت  وما  الوجه.  ماء  مني  يرق  فلم  واالقتصـاد، 

(١) والرسائل هي اآلتية:
١- إشارات اإلعجاز يف مظان اإلجياز (ط. ١٩١٨) باللغة العربية.  
٢- نقطة من نور معرفة اهللا جل جالله (ط. ١٩١٩) باللغة الرتكية.  

٣- سنوحات (ط. ١٩٢٠) باللغة الرتكية.  
٤- حقيقت جكردكلري / ١ (ط. ١٩٢٠) باللغة الرتكية.  

٥- طلوعات (ط. ١٩٢١) باللغة الرتكية.  
٦- شعاعات من معرفة النبي ملسو هيلع هللا ىلص (ط. ١٩٢١) باللغة الرتكية.  

٧- قزل إجياز عىل السلم (ط. ١٩٢١) باللغة العربية.  
٨- رموز (ط. ١٩٢١) باللغة الرتكية.  

٩- إشارات (ط. ١٩٢١) باللغة الرتكية.   
١٠- ملعات (ط. ١٩٢١) باللغة الرتكية.  

١١-خطوات ستة (بدون تاريخ) باللغة العربية والرتكية.  
١٢- حقيقت جكردكلري / ٢ (ط. ١٩٢١) باللغة الرتكية (ذيل تارخيجهء حياة لعبد الرمحن).  

وطبع أيضاً يف هذه الفرتة: حماكامت (ط. ١٩١١) باللغة الرتكية. وقد طبع من قبل كالً من:   
١- رجتة العوام ورجتة  العلامء (صيقل اإلسالم) (ط. ١٩١٢) باللغة العربية.  

٢- اخلطبة الشامية -دواء اليأس- (ط. ١٩١١و ١٩١٢) باللغة العربية.  
٣- مناظرات (ط. ١٩١١) باللغة الرتكية.  

٤- تشخيص العلة (ط. ١٩١٢) باللغة الرتكية.  
٥- نطق (ط. ١٩١٢) باللغة الرتكية.    

٦- ديوان حرب عريف (ط. ١٩١١ و١٩١٢) باللغة الرتكية.   
T. Hayat‚ ilk hayatı  (٢)

ل منه ٩٠ لرية ذهبية دفعها إىل نارشي رسائل النور يف سنة ١٩٤٦مشاركاً  (٣) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش. وقد فضُ
يف مصاريف الورق والطبع بالرونيو. (ب) ٥١١/١.
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لجهاد                                                                                     ١٦٥ ا فــريــضــة    فــي 

باً إالّ ملدة سنتني تقريباً عندما كنت عضواً يف   «دار احلكمة اإلسالمية» وهذا  حيث ما قبلت مرتّ
أيضاً رصفته لطبع كتبي وتوزيعها مجاناً عىل الناس، فرددت بضاعتهم إليهم».(١)

وكانت  العثامنية،  للدولة  العامة  اإلسالمية  للمشيخة  تابعة  اإلسالمية  احلكمة  ودار 
إزمرييل،  ومحدي  حقي  و إسامعيل  عاكف،(*)  األفاضل،  كمحمد  كبار  العلامء  إالّ  تضم  ال 

وأمثاهلم.(٢)  أملالييل، 
[ولكن ملا سئل يف زمن احتالل إسطنبول:]

-  لِمَ مل تستطع   «دار احلكمة اإلسالمية» القيام بواجبها عىل الوجه األتم؟
أجاب:  إن عدم قيامها باخلدمة -يف الوقت احلارض- أفضل خدمة هلا، وعدم نشاطها 
اعظم نشاط هلا، ألن قوة  األجانب احلاكمة حالياً تشد اخلناق عىل كل حركة ونأمة ونشاط 
ودفعوا  للكفار  الدعاء  عىل  أكرهوا  بنشاط  قاموا  من  أن  شـاهدنا  ولقد  صاحلها.  يف  ليست 
دار  تُستغل  مل  اهلوجاء  العاصفة  هذه  خضم  ففي  قتل  املجاهدين،  بجواز   فتو إصدار  إىل 
الفساد  مدت  قد  لنشاطها-  القوي  املانع  هي  األجنبي -التي  قوة  حيث  طيعة،  أداة  احلكمة 

وشجعته بكل قوة.
(١) املالحق، ملحق أمريداغ ١؛ املكتوبات، املكتوب السادس عرش.

مه عبداملجيد: يقول ابن أخيه  «عبد الرمحن» يف رسالة بعث هبا إىل عَ  
باً جيداً، وأنا أقوم  ي (سعيد) فقد أطفأ عندي مجيع اآلمال الدنيوية، فاحلكومة تعطيه مرتّ «إنني حمتار من أحوال عمّ  
النية.  الفُ املطبعة  مدير  واستدع  اذهب   : قائالً مرة  واستدعاين  عدة  كتباً  ألف  وقد  مصاريفنا،  عن  يفضل  ما  بادّخار 
م مؤلفاته إىل املدير قال يل: يا عبدالرمحن! هات ما ادخرته من نقود، وادفعها للسيد املدير فنفذت  ذَهبت، وعندما قدّ

: له ما أراد، وعندما ذهب املدير امتألت عيناي بالدموع، ولكنّي بدأت أعزي نفيس قائالً
الستدعاء   أخر مرة  أرسلني  أيام  عدة  بعد  ولكن  وسأدخرها.  سرتجع  النقود  وإن  وستباع،  ستطبع  الكتب  هذه   

املدير، ويف هذه املرة قال للمدير: أرجو أن تكتب عىل كتبي بأهنا توزع مجاناً عىل  األمة اإلسالمية».
أن  أستطع  ومل  تزحزحت،  قد  الكبري  عمي  جتاه  أحسها  كنت  التي  الروحية  الرابطة  بأن  شعرتُ  املدير  خرج  عندما   
احلرب،  خربته  الذي  بيتنا  بتعمري  أقوم  لكي  النقود  بعض  أدّخر  كنتُ  عمي!  يا  له:  فقلت  البكاء.  عن  نفيس  أمتالك 
واآلن فقد قتلت ذلك األمل.. أجيوز ذلك؟ وابتسم عمي قائالً يل: «يا ابني.. يا عبد الرمحن! إن احلكومة كانت تعطينا 
باً كبيراً وليس يل أن آخذ منه االّ كفاف النفس، أما ما زاد عن ذلك، فيجب إعادته إىل بيت املال، لذا فإنني قمت  مرتّ
بإعادته إىل املسلمني، وال أعتقد بأنك ستفهم هذا، ولكن اعلم بأن اهللا إن شاء فسيعطيك بيتاً يف أي مكان كان من 

هذا الوطن».(ش) ١٨٥-١٨٧عن جملة  أهل السنة ٤١/٢ يف ١٩٤٨/١١/١.
صربي  اإلسالم  مصطفى  أستاذه  شيخ  من  استفرس  أنه  حقي»  املؤرخ  «إسامعيل  يروي   T.Hayat‚ ilk hayatı   (٢)
نفسه  السبب  آخرون   وأبد النبوي،  احلديث  بعلم  ضليع  ألنه  أجابه:  احلكمة،  دار  إىل  النوريس  ضم  سبب  عن 

«Aydınlar Konuşuyor» ص ٣٠٣ لنجم الدين شاهني أر.
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١٦٦                                                                                                            سيرة ذاتية   
والسبب الثاين هو أن أعضاء دار احلكمة غري قادرين عىل االمتـزاج فيام بينهم، بل حتى 
عىل االختالط، فلكل منهم مزايا خاصة به، ومل تتولد بينهم روح اجلامعة، إذ «أنا» كلٍّ منهم 
قوي إىل حد ال ينخرق وال يتمزق كي يتحول إىل «نحن» لذا اضطلعوا يف مساعيهم بدستور 
املشاركة فيام أمهلوا دستور التعاون. فاملشاركة يف املاديات تعظم النتائج وجتعلها فوق املعتاد، 
هذا  خالف  فهو  التعاون  دستور  أما  املعنويات.  يف  وقبيحة  بسـيطة  جتعلها  بل  تصغرها  بينام 
تماماً إذ يكون يف املاديات وسيلة لنتائج جليلة بالنسبة للشخص، ولنتائج صغرية جداً بالنسبة 

للجامعة. بينام يف املعنويات تصعد النتائج إىل حيث األمور اخلارقة.
أمامها  يتشتت  بل  فكر،  يقاومها  ال  جداً،  عنيفة  شديدة  صارت  انتقاداهتم  إن  ثم 
احلق  يف  االتفاق  كان  فإن  «األحق»  عن  التنقيب   لد احلق  يضيع  أحياناً  ألنه  ويضمحل. 
اختالفاً يف األحق يكون احلق أحق من األحق. ففي أثناء حتر األحق هناك تسامح لوجود 

سن أحياناً أحسن من األحسن.(١) الباطل. أي يكون الحَ
احلكمة  أمور   دار  يف  التدخل  حتاول  اإلسالم  روح  عن  بعيدة  تيارات  كانت  «وقد 
اإلسالمية وال سيام األجنبية منها، فكان بديع الزمان يقف أمام هذه التيارات صلباً كاجلبال 

متصدياً للفتاو اخلاطئة بال تردد، إذ كان املوت نصب عينيه دائام».(٢) 
[نورد منها جوابه اآليت للفتاو الصادرة من   املشيخة اإلسالمية ضد حركة التحرير يف 

األناضول:]
عن   الفتو يميز  الذي  ألن  القضاء.  تتضمن   فتو بل  خالصة،   فتو ليست  «إهنا 
لزم.  القضاء كون موضوعها عاماً وغري معيَّن، فضالً عن أهنا غري ملزمة، بينام القضاء معيَّن مُ
فكل من يطّـلع عىل الفتو -املذكورة- جيدها معيَّنة، يفهم املراد منها بالضـرورة، وأصبحت 
 الفتو هذه  فامدامت  فيها.  واضح  سبب  احلركة  ضد  املسلمني  عوام  سوق  إن  حيث  ملزمة 
ب  تُستجوَ أن  ينبغي  فكان  القضاء،  يف  رضورة  اخلصمني  كال  إىل  واالستامع  القضاء،  تتضمن 
من  إليها  االستامع  وبعد   ،ودعاو عيات  مدّ من  لدهيا  ما  لتبدي  األناضول  يف  التحرير  حركة 

(١) طلوعات (عثامنية).
يف  احلركة  ضد   فتاو مخس  يقارب  ما  زادة  ي  درّ اهللا  اإلسالم  عبد  أصدر  شيخ  حيث   T. Hayat‚ ilk hayatı   (٢)

١٩٢٠/٤/١١م، (ش)  ٢٥٠.
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لجهاد                                                                                     ١٦٧ ا فــريــضــة    فــي 

حصل  إذ   ،الفتو إصدار  يمكن  اإلسالمية  املصلحة  وفق  وتقييمها  والعلامء  السياسيني  قبل 
عىل  العدالة  فتطلق  ومواقعها،  أسامءها  األضداد  استبدلت  حيث  احلقائق،  بعض  يف  انقالب 

الظلم، والبغي عىل اجلهاد، واحلرية عىل األرس».(١)
[واقرتح إلصالح األوضاع يف دار احلكمة اآليت:]

منه.  املرجو  أثره  يبني  وال  التعطل،  مآله  يكون  موضعه  غري  يف  يشء  أي  استخدام  «إن 
فدار احلكمة اإلسالمية التي أنشئت لغاية عظيمة، إذا خرجت من طورها احلايل أرشكت يف 
ت من أعضائها، واستُدعي هلا نحو من  دّ الشور مع رؤساء الدوائر األخر يف  املشيخة وعُ
عرشين من  العلامء األجالء املوثقني من أنحاء  العامل اإلسالمي كافة، عندها يمكن أن يكون 

هناك أساس هلذه املسألة اجلسيمة».(٢)
سنة ١٩١٩م/١٣٢٧هـ

معاناته مما حلقت باألمة اإلسالمية
بالدولة  حلقت  التي  واهلزائم  املصائب  نتيجة  آالم  من  يعانيه  ا  عمّ يُسأل  كان  عندما 

العثامنية كان جييب:
«إنني أستطيع أن أحتمل كل آالمي الشخصية، ولكن آالم  األمة اإلسالمية سحقتني. 
، وهلذا ترونني  هت إىل  العامل اإلسالمي وجهت إىل قلبي أوالً إنني أشعر بأن الطعنات التي وجّ

مسحوق الفؤاد، ولكني أر نوراً سينسينا هذه األيام احلالكة بإذن اهللا».(٣)

حوار يف رؤيا
«كنت يف أيلول سنة ١٩١٩ أتقلب يف اضطراب شديد، من جراء اليأس البالغ الذي 
ولّدته حوادث الدهر. كنت أبحث عن نور بني هذه الظلامت املتكاثفة القامتة.. مل أستطع أن 

أجده يف يقظة هي رؤيا يف منام. بل وجدته يف رؤيا صادقة هي يقظةٌ يف احلقيقة. 
سأسجل هنا تلك النقاط التي استنطقتها وأُجريت عىل لساين من كالم، دون اخلوض 

يف التفاصيل. وهي كاآليت:
(١) (ب)  ٣٩٢ عن آثار بديعية، طلوعات ص ١٠٥.

(٢) صيقل اإلسالم، السانحات.
T. Hayat‚ ilk hayatı  (٣)
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١٦٨                                                                                                            سيرة ذاتية   
جملس موقر  أحدهم وقال: يدعوك  اجلمعة. جاءين  املثال يف ليلة من ليايل  دخلتُ عامل 

مهيب منعقد لبحث مصري  العامل اإلسالمي، وما آلت إليه حاله.
فذهبت، ورأيت مجلساً منوراً قد حرضه  السلف الصاحلون، وممثلون من العصور، من 

. كل عرص ممثل.. مل أر مثيلهم يف الدنيا.. فتهيبت، ووقفت يف الباب تأدباً وإجالالً
والفتنة  النكبة  عرص  رجل  ويا  القدر!..  رجل  «يا  يل:  كالمه  موجهاً  أحدهم  قال 

.« واهلالك!.. بيّن رأيك يف هذا املوضوع. فإن لك فيه رأياً
«! قلت وأنا واقف: «سلوين أُجبْ

قال أحدهم: «ماذا تر يف عاقبة هذه اهلزيمة -التي آلت إليها الدولة العثامنية- وماذا 
ر هلا االنتصار؟». كنتَ تتوقع أن يؤول إليه أمر الدولة العثامنية لو قُدِّ

قد  مثلام  والبالء،  النكبة  من  السعادة  تنشأ  فقد  محضاً،  شراً  ليست  املصيبة  قلت: «إن 
القيام   - -سـابقاً عاتقها  عىل  أخذت  التي  اإلسالمية  الدولة  فهذه  بالء..  إىل  السعادة  تفيض 
- حفاظاً عىل  العامل اإلسالمي وهو كاجلسد الواحد، ووضعت  بفريضة اجلهاد -فرضاً كفائياً
عن  وذوداً  اهللا  لكلمة  إعالء  اخلالفة  راية  ومحلت  ألجله،  والفداء  التضحية  موضع  نفسها 
سوف  التي  السعادةُ  وستزيلها  مصيبة،  من  أصاهبا  عام  ستعوّض  اإلسالمي..  استقالل  العامل 
ة اإلسالمية ونامءها يف أرجاء  العامل  لت هذه املصيبة بعث األخوّ يرفل هبا عامل اإلسالم، إذ عجّ
نتأمل كان  العامل  كنا  عندما  إننا  حتى  وروحنا،  حياتنا  جوهر  هي  التي  األخوة  تلك  اإلسالمي، 

اإلسالمي يبكي، فلو أوغلت  أوروبا يف إيالمنا لرصخ  العامل اإلسالمي.
ثالثامئة  نُبعث  ولكن  األتراك)  (من  العثامنيني  مليوناً  عرشون  نموت  فسوف  متنا  فلو 

(أي ثالثامئة مليون من املسلمني).
أحياءً   سنُر موتنا  عىل  ثالث  أو  سنتني  ميض  فبعد  اخلوارق.  عرص  يف  نعيش  نحن 
يبعثون. لقد فقدنا هبذه اهلزيمة سعادة عاجلة زائلة، ولكن تنتظرنا سعادة آجلة دائمة، فالذي 

يستبدل مستقبالً زاهراً فسيحاً بحال حاضرٍ جزئي متغري حمدود، ال شك أنه رابح.. 
ح ما تقول!» ! وضّ وإذا بصوت من املجلس: «بيِّنْ
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لجهاد                                                                                     ١٦٩ ا فــريــضــة    فــي 

البرشية.  الطبقات  حلروب  مواضعها  عن  ختلت  قد  واألمم  الدول  «حروب  قلت: 
منترصين  كنا  فلو   . أيضاً أجيراً  يكون  أن  يرىض  ال  أسيراً  يكون  أن  يرفض  مثلام  واإلنسان 
غالبني، لكنا ننجذب إىل ما لد أعدائنا من االستعامر والتسلط، وربام كنا نغلو يف ذلك. علماً 
اإلسالمي،  لطبيعة  العامل  ومنافٍ  ظامل  تيار  االستبدادي-  االستعامري  التيار -التيار  ذلك  أن 
ض للتمزق  ومباين ملصالح األكثرية املطلقة من  أهل اإليامن، فضالً عن أن عمره قصري، ومعرّ
طبيعته  ينايف  ما  إىل  اإلسالمي  نسوق  العامل  لكنا  التيار  بذلك  متمسكني  كنا  ولو  والتاليش. 
الرشيعة،  نظر  يف  املرفوضة  وهي  الرضر،  غري  منها  نرَ  مل  التي  اخلبيثـة  املدنية  فهذه  الفطرية. 
يقظةُ  عليها  وتقيض  بالنسخ،  اإلنسان  مصلحةُ  عليها  حتكم  حسناهتا،  عىل  سيئاتُها  طغت  وقد 

اإلنسان وصحوته باالنقراض.
فلو كنا منترصين لكنا نتعهد محاية هذه املدنية السفيهة املتمردة الغدارة املتوحشة معنىً 

يف أرجاء آسيا».
قال أحدهم من املجلس: «لِمَ ترفض الشريعةُ هذه املدنية؟»(١) 

قلت: «ألهنا تأسست عىل مخسة أسس سلبية؛ فنقطة استنادها هي القوة، وهذه شأهنا 
االعتداء، وهدفها وقصدها املنفعة، وهذه شأهنا التزاحم، ودستورها يف احلياة اجلدال والرصاع، 
وهذا شأنه التنازع، والرابطة التي تربط املجموعات البشـرية هي العنرصية والقومية السلبية 
التي تنمو عىل حساب اآلخرين. وهذه شأهنا التصادم، كام نراه، وخدمتها للبرشية خدمة فاتنة 
جذابة هي تشجيع هو املنفعة، وإثارة النفس األمارة، وتطميـن رغباهتا وتسهيل مطاليبها. 
وهذا اهلو شأنه إسقاط اإلنسان من درجة املالئكية إىل درك احليوانية الكلبية. وهبذا يكون 

. سبباً ملسخ اإلنسان معنوياً
فمعظم هؤالء  املدنيني لو انقلب باطنهم بظاهرهم لوجد اخليال جتاههم صور الذئاب 

والدببة واحليات والقردة واخلنازير.
(١) املقصود حماسن املدنية التي أسدهتا إىل البرشية، وليست سيئاهتا وآثامها التي يلهث وراءها احلمقى ظناً منهم أن تلك 
ما  جراء  من  العامليتان  احلربان  ومها  مريعتني  صفعتني  البرشية  تلقت  ولقد  اهلالك،  أوردونا  حتى  حسنات  السيئات 
دماً  فقاءت  اآلثمة  املدنية  تلك  أبادتا  حتى  حماسنها  عىل  آثامها  وتغلبت  حسناهتا  عىل  املدنية  سيئات  كفة  به  طفحت 
ر وجه األرض  لطخت به وجه الكرة األرضية كله. نسأل اهللا أن تغلب بقوة اإلسالم يف املستقبل حماسن املدنية لتطهّ

من لوثاهتا وتضمن السالم العام للبرشية قاطبة. (املؤلف)
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١٧٠                                                                                                            سيرة ذاتية   
وألجل هذا فقد دفعت هذه املدنية احلارضة ثامنني باملائة من البرشية إىل أحضان الشقاء 
وأخرجت عرشة باملائة منها إىل سعادة مموهة زائفة. وظلت العرشة الباقية بني هؤالء وأولئك، 
علماً أن السعادة تكون سعادة عندما تصبح عامة للكل أو لألكثرية؛ بيد أن سعادة هذه املدنية 

هي ألقل القليل من الناس.
تعم  ال  أو  اجلميع  سعادة  تضمن  ال  بمدنية  الكريم  القرآن  يرىض  ال  هذا  كل  ألجل 

الغالبية العظمى.
يشبه  ما  إىل  الرضورية  غري  احلاجات  حتولت  عقاله،  من  الطليق   اهلو بتحكم  إنه  ثم 
الرضورية، إذ بينام كان اإلنسان محتاجاً إىل أربعة أشياء يف حياة البداوة والبساطة إذا به يف هذه 

 . ته املدنية فقيراً مدقعاً املدنية حيتاج إىل مائة حاجة، وهكذا أردَ
إىل  اإلنسان  انساق  املتزايدة،  املصاريف  ملواجهة  يكفيان  ال  والعمل  السعي  ألن  ثم، 

مزاولة اخلداع واحليلة وأكل احلرام. وهكذا فسد أساس األخالق.
فقيراً  الفرد  جتعل  هبا  إذا  وهبرجة  وغنى  ثروة  والنوع  للجامعة  املدنية  هذه  تعطي  وبينام 

محتاجاً، فاسد األخالق. 
ولقد قاءت هذه املدنية وحشية فاقت مجيع القرون السابقة. 

وإنه جلدير بالتأمل، استنكاف  العامل اإلسالمي من هذه املدنية، وعدم تلهفه هلا، وحترجه 
عن  واالستغناء  االستقالل  خاصية  تعطي  الرشيعة  هي  التي  اإلهلية  اهلداية  ألن  قبوهلا،  من 
م هذه الرشيعة بالدهاء الروماين وال أن متتـزج معها وال يمكن  اآلخرين، وال يمكن أن تطعّ
أن تبلعها أو أن تتبعها. إن دهاء  الرومان و اليونان -أي حضارتيهام- ومها التوأمان الناشئان 
األحوال  وتبدل  العصور  مرور  رغم  وخواصهام  استقالهلام  عىل  حافظا  قد  واحد،  أصل  من 
ورغم املحاوالت اجلادة ملزجهام بالنرصانية أو إدماجها هبام، فلقد ظل كلٌ منهام كاملاء والدهن 
ال يقبالن االمتـزاج، بل إهنام يعيشان اآلن بروحهام بأنامط متنوعة وأشكال خمتلفة. فلئن كان 
التوأمان، مع وجود عوامل املزج والدمج واألسباب الداعية له، مل يمتـزجا طوال تلك الفرتة، 
فكيف يمتـزج نور اهلداية الذي هو روح الرشيعة مع ظلامت تلك املدنية التي أساسها دهاء 

.  روما! ال يمكن بحال من األحوال أن يمتزجا أو هيضام معاً
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لجهاد                                                                                     ١٧١ ا فــريــضــة    فــي 

قالوا: فام هي املدنية التي يف الرشيعة؟
ستنكشف  التي  فهي  وتتضمنها،  الغراء  الرشيعة  هبا  تأمرنا  التي  املدنية  «أما  قلت: 
النخرة  األسس  تلك  مكان  بناءة  إجيابية  أسساً  وتضع  احلارضة،  املدنية  هذه  بانقشـاع 

السلبية. الفاسدة 
والتوازن.  العدالة  شأنه  من  واحلق  القوة،  من  بدالً  احلق  هي  استنادها  نقطة  إن  نعم، 
الوحدة  وجهة  والتجاذب.  املحبة  شأنـها  من  والفضيلة  املنفعة،  من  بدالً  الفضيلة  وهدفها 
من  بدالً  واملهنية  والوطنيةُ  الدينيةُ  الرابطةُ  البشريةَ  املجموعات  هبا  تربط  التي  والرابطة  فيها 
اعتداء  عند  البالد  عن  والذود  والوئام،  والسالم  اخلالصة،  األخوة  شأهنا  وهذه  العنرصية، 
التساند  شأنه  من  والتعاونُ  واجلدال،  الرصاع  بدل  التعاون  احلياة  يف  ودستورها   األجانب. 
 ليكون حاكماً عىل اخلدمات التي تقدم للبرش، وشأن اهلد بدل اهلو واالحتاد. وتضع اهلد
رفع اإلنسانية إىل مراقي الكامالت، فهي إذ حتدد اهلو وتحدّ من النـزعات النفسانية تُطمئن 

الروح وتشوقها إىل املعايل.
بمعنى أننا باهنزامنا يف احلرب تبعنا التيار الثاين الذي هو تيار املظلومني ومجهور الناس. 
فلئن كان املظلومون يف غرينا يشكلون ثامنني باملائة منهم ففي املسلمني هم تسعون بل مخس 

وتسعون باملائة.
إن بقاء  العامل اإلسالمي مستغنياً عن هذا التيار الثاين، أو معارضاً له، ظل دون مستند 
أو مرتكز، وهدر مجيع مساعيه؛ فبدالً من الذوبان والتميع حتت استيالء املنتصـر، كان عليه 
أن يترصف ترصف العاقل فيكيّف ذلك التيار إىل طراز إسالمي ويستخدمه. ذلك ألن عدو 

العدو صديق ما دام عدواً له، وصديق العدو عدو مادام صديقاً له.
إن هذين التيارين، أهدافهام متضادة، ومنافعهام متضادة، فلئن قال أحدمها: مت، لقال 
منفعة  تقتيض  مثلام  وضعفنا  وتدنينا  واختالفنا  رضرنا  يسلتزم  أحدمها  فنفعُ  ابعث.  اآلخر: 

اآلخر قوتنا واحتادنا بالرضورة.
ذلك.  هلا  وينبغي  زالت  وقد  وصحوته،  اإلسالم  انبعاث  ختنق  الرشق  خصومة  كانت 

ة اإلسالمية ووحدهتا». أما خصومة الغرب فينبغي أن تدوم ألهنا سبب مهم يف تنامي األخوّ
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١٧٢                                                                                                            سيرة ذاتية   
أعظم  إن  أمل؛  عىل  كونوا  «نعم،  فقالوا:  املجلس.  من  تتعاىل  التصديق  بأمارات  وإذا 

صوت مدوّ يف انقالبات املستقبل هو صوت اإلسالم اهلادر».
: «إن املصيبة نتيجة جناية، ومقدمة ثواب، فام الذي اقرتفتم حتى  وسأل أحدهم أيضاً
وما  األكثرية؟  ألخطاء  تنـزل  العامة  املصائب  إذ  املصيبة،  بـهذه  اإلهلي  القدر  عليكم  حكم 

ثوابكم العاجل؟»
الزكاة؛  الصوم،  الصالة،  اإلسالم:  أركان  من  أركان  لثالثة  إمهالنا  «مقدمتها  قلت: 
الصلوات  ألداء  ساعة  وعرشين  أربع  من  فقط  واحدة  ساعة  سبحانه  اخلالق  منا  طلب  إذ 
اخلمس فتقاعسنا عنها، فجازانا بتدريب شاق دائم أربع وعرشين ساعة طوال مخس سنوات 
متواليات. أي أرغمنا عىل نوع من الصالة.. وإنه سبحانه طلب منا شهراً من السنة نصوم فيه 
لذنوبنا.  ارة  كفّ سنوات،  مخس  طوال  صوم  عىل  فأرغمنا  نفوسـنا  علينا  ت  فعزّ بنفوسنا،  رمحة 
شـراً أو واحداً من أربعني جزءاً من ماله الذي أنعم به علينا،  وإنه سبحانه طلب منا الزكاة عُ

فبخلنا وظلمنا. فأرغمنا عىل دفع زكاة مرتاكمة. فـ«اجلزاء من جنس العمل».
ماليني  أربعة  املذنبة -أي  هذه  األمة  مس  خُ وتعاىل  سبحانه  ه  فرفعُ العاجل،  ثوابنا  أما 
منهم- إىل مرتبة الوالية ومنحهم درجة الشهادة واملجاهدين. فاملصيبة العامة الناشئة من خطأ 

العامة أزالت ذنوب املايض».
: «إن كان آمراً بخطأٍ ألقى  األمة إىل اهلالك؟» فقال أحدهم أيضاً

قلت: «إن املصـاب يرجو الثواب؛ فإما أن تُعطى له حسنات األمر الذي ارتكب اخلطأ، 
. أو تعطيه خزينة الغيب. وثوابه يف مثل هذه األمور من خزينة الغيب هي  وهي ال تعدّ شيئاً

درجة الشهادة واملجاهدين». 
انفعايل.  شدة  من  النوم  من  وانتبهت  الكالم.  هذا  استحسن  قد  املجلس  أن  رأيت 

، يتصبب مني العرق. ووجدت نفيس يف الفراش مشبّكاً يديّ
وهكذا مضت تلك الليلة...

من  عليه  ينطوي  ما  وإمهال  احلج  إمهال  ألن  الرؤيا،  رسده  أثناء  يف  احلج  يف  سكت 
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لجهاد                                                                                     ١٧٣ ا فــريــضــة    فــي 

نـزل غضب اهللا وقهر اجلبار. وجزاؤه ليس كفارة الذنوب  حكم ال يُنزل املصيبة وحدها بل يُ
بل كثّارهتا.

نعم، إن إمهال السياسة اإلسالمية الرفيعة يف احلج واملتضمنة توحيد األفكار بالتعارف 
وترشيك املساعي بالتعاون هو الذي أدّ إىل تـهيئة الوسط املالئم لألعداء ليستخدموا ماليني 

املسلمني يف العداء لإلسالم.
ه. فها هو اهلندي جالس يبكي عىل رأس أبيه الذي قتله، ظناً منه أنه عدوّ

وها مها  التتار والقفقاس واقفان عند قدمي جثة ساعدا عىل قتلها.. وبعد فوات األوان 
يدركان أهنا والدامها.

يبكون  كيف  يعرفون  ال  حريتـهم  ومن  خطأً،  البطل  شقيقهم  قتلوا  العرب  هم  وها 
وينتحبون.

وهاهي إفريقيا قتلت أخاها دون علم به، واآلن ترصخ وتولول.
يلطم  فهو  به،  علم  دون  غافالً  املقدام  ولده  قتل  عىل  ساعد  اإلسالمي  العامل  هو  وها 

وينفّش شعره كالوالدة احلنون.
هو  الذي  العدو  لواء  حتت  العامل،  يف  طويلة  سياحات  إىل  فعوا  دُ املسلمني  من  فاملاليني 

الرش املحض، بدالً من شدّ الرحال إىل احلج وهو اخلري املحض.
ل املشكالت. فاعتبِروا! كام أن الرضورات تبيح املحظورات، كذلك تسهّ

إن الدجاجة التي يرضب هبا املثل يف اخلوف واجلبن هتاجم اجلاموس الضخم حفاظاً 
عىل فراخها.. فها هي اجلسارة الفائقة.

وخوف العنـز من الذئب يرضب به املثل، إالّ أن خوفه ينقلب إىل دفاع ومقاومة يف حالة 
االضطرار حتى يقارع الذئب.. فها هي الشجاعة اخلارقة.

م؛ فغرفة من ماء لو وضعت يف كرة من حديد لفتّت الماءُ  قاوَ نعم، إن امليل الفطري ال يُ
الحديدَ كلام تعرض للربودة يف الشتاء، وذلك مليله إىل االنبساط والتمدد.

فجسارة الدجاجة الرؤوم عىل فراخها.. وشجاعة االضطرار لد العنز العزيزة النفس 
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١٧٤                                                                                                            سيرة ذاتية   

.. فمثل هذا اهليجان الفطري لو تعرض له ظلم الكافر البارد، لفتّـت كل  يمثالن هيجاناً فطرياً
يشء أمامه كاملاء يف كرة احلديد. (والقرويون  الروس أمثلة شهود عىل هذا).

 ومع هذا فإن الشهامة اخلارقة التي تنطوي عليها ماهية اإليامن. والشجاعة التي تتحد
العامل الكامنة يف طبيعة العزة اإلسالمية يمكن أن تُظهر املعجزات يف كل وقت وآن بانبساط 

ة اإلسالمية وتوسعها. األخوّ
سترشق شمس احلقيقة يوماً

أ فيظل العامل يف ظالم إىل األبد؟».(١)
سنة ١٩٢٠م/١٣٣٨هـ

نرش اخلطوات الست ملقاومة  اإلنكليز
عندما بدأ  القائد العام للجيش اإلنكليزي الذي احتل إسطنبول(٢)  ببذر بذور اخلالف 
بني املسلمني حتى خدع شيخ  اإلسالم وبعض  العلامء اآلخرين وجعل أحدهم هياجم اآلخر، 
ووسع اخلالف بني  مجاعة االحتاديني(٣) ومجاعة «االئتالف» لكي هييئ اجلو النتصار  اليونانيني 
ضد  اإلنكليز  الست»  «اخلطوات  كتـايب  بتأليف  آنذاك  قمت  الوطنية.  امللية  احلركة  واندحار 
مفعول  إبطال  عىل  ساعد  مما  ونرشه،  بطبعه  أديب»(٤)  السيد  «أرشف  وقام  وضد  اليونانيني، 

اخلطة اجلهنمية لذلك القائد.(٥) 
الست»  «اخلطوات  رسالة  له  لّمت  حتى  سُ إسطنبول  اإلنكليزي  القائد  دخل  إن  وما 

(١) صيقل اإلسالم، السانحات.
هدنة  حسب  إىل  إسطنبول  احللفاء  دول  أساطيل  من  حربية  سفينة  ومخسون  مخس  دخلت   ١٩١٩/١١/١٣ ففي   (٢)
 «موندروس» التي عقدت يف ١٩١٨/١٠/٣٠.. اثنتان وعرشون منها إلنكلرتة.. واثنتا عرشة منها لفرنسا.. وسبع 
عرشة منها إليطاليا.. وأربع منها لليونان.. ووجهت مدافعها نحو قرص اخلليفة الذي أصبح يف حكم األسري يف  قرص 

«دومله باغجه». واحتل  اإلنكليز  إسطنبول يف ١٩٢٠/٣/١٨.
احلرب  يف  العثامنية  الدولة  اندحار  بعد  اخلارج  إىل  قادهتم  هرب  الذين  والرتقي  مجاعة  االحتاد  هم  االحتاديني:  (٣)  مجاعة 
وكانوا  احلرب  انتهاء  بعيد  ظهر  سياسياً  تياراً  يمثلون  فهم  مجاعة «االئتالف»  أما  احللفاء.  قوات  أمام  األوىل  العاملية 

يؤيدون  اإلنكليز وخياصمون االحتاديني..
(٤) وهو من  املجاهدين املسلمني آنذاك، ورأس حترير جملة «سبيل الرشاد» اإلسالمية..

(٥) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش. كانت هناك حكومتان: حكومة اخلالفة يف  إسطنبول واقعة حتت احتالل دول احللفاء 
والسيام إنكلرتة وحكومة وطنية يف  أنقرة وعىل رأسها  مصطفى كامل.
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لجهاد                                                                                     ١٧٥ ا فــريــضــة    فــي 

نشاط  عليه  وعُرض  املسلمني..  عزائم  من  وتشد  أباطيلهم  وتفنّد  بعنف  تـهامجهم  التي 
«بديع الزمان» الدائب يف فضح سياسة املحتلني وتأليب الناس عليهم.

قرر القائد اإلنكليزي إعدام األستاذ النوريس، ولكن عندما أُعلم أن هذا القرار سيثري 
غضب األمة كلها ويزيد سخطها، وسيدفعهم إىل القيام بأعامل عدائية مهام كلّفهم ذلك، تخلّى 

عن قرار اإلعدام، إالّ أن سلطات االحتالل مل تفرت عن مالحقة األستاذ.
العامة  أوساط  يف  الرسالة  هذه  بتأثري  األناضول  يف  التحرير  حركة  قواد  سمع  وملا 
وه  إىل  «أنقرة» مرتني تقديراً  عَ واخلاصة، وعن أعامل «بديع الزمان» ضد املحتلني يف إسطنبول دَ
يف  البقاء  آثر  النوريس  األستاذ  أن  إالّ  والبالد،  نحو  األمة  اجلليلة  وخدماته  البطولية  ألعامله 

: إسطنبول جيابه  األعداء مبارشة ورفض الدعوة قائالً
«إنني أريد أن أجاهد يف أكثر األماكن خطراً، وليس من وراء اخلنادق، وأر أن مكاين 

هنا أخطر من األناضول».(١)
سنة ١٩٢١م/١٣٣٩هـ

جواب للكنيسة اإلنكليكية
وا املدافع يف املضيق يف إسطنبول سأل يف  تلك  «وحينام احتل  اإلنكليز إسطنبول،  ودمرّ
حينئذٍ  وكنت  أسئلة،  ستة  اإلسالمية(٢)  من   املشيخة  اإلنكليكية  أساقفة  الكنيسة  رئيس  األيام 

عضواً يف  دار  احلكمة اإلسالمية فقالوا يل:
أجب عن أسئلتهم بستامئة كلمة كام يريدون.

قلت: إن جواب هذه األسئلة ليس ستامئة كلمة وال ست كلامت وال كلمة واحدة، بل 
بصقة واحدة.

ينبغي  ترون،  كام  بخناقنا  وأخذت  مضايقنا  بأقدامها  الدولة  تلك  داست  عندما  ألنه 
البصاق يف وجه رئيس أساقفتهم إزاء أسئلته التي سأهلا بكل غرور. 

T. Hayat‚ ilk hayatı  (١)
(٢) وجهت هذه الرسالة بتوقيع رئيس  األساقفة «آرثر  بوت وود» (Boutwood Arther) إىل   املشيخة اإلسالمية 
أجاب  وقد  اإلسالمية.  احلكمة  إىل   دار  أفندي  إبراهيم  زادة  اإلسالم  حيدري  فأرسلها  شيخ   ١٩١٨/١٢/٢١ يف 
والشيخ   عبد  اإلزمرييل  حقي  املفرس  إسامعيل  من  كل  وافية  مطولة  وبإجابات  النوريس  األستاذ  عن  فضالً  عنها 

جاويش. العزيز 
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١٧٦                                                                                                            سيرة ذاتية   
وهلذا قلت: ابصقوا يف وجوه الظلَمة التافهة.(١)

أربعة  عن  لإلسالم،  األلدّ  العدوّ  املاكر،  السيايس  حاقد،  قسيسٌ  يوم  ذات  سأل  وقد 
أمور طالباً اإلجابة عنها يف ستامئة كلمة. سأهلا بغية إثارة الشبهات، مستنكراً ومتعالياً، وبشامتة 

متناهية، ويف وقت عصيب حيث كانت دولته تشد عىل مضايقنا اخلناق.
فينبغي اإلجابة بـ«تباً لك!» جتاه شامتته، وبالسكوت عليه بسخط جتاه مكره ودسيسته، 
بل  خطايب،  موضع  أضعه  ال  فأنا  إنكاره.  جتاه  كاملطرقة  به  ينـزل  مسكت  جواب  عن  فضالً 

أجوبتنا ملن يلقي السمع وينشد احلق وهي اآلتية:
فلقد قال يف السؤال األول:  ما دين حممد ملسو هيلع هللا ىلص؟

أركان  وتعميق  الستة  اإليامن  أركان  ترسيخ  قصده  أساس  الكريم.  القرآن  إنه  قلت: 
اإلسالم اخلمسة.

م للفكر وللحياة؟  ويقول يف الثاين:  ماذا قدّ
 قلت: التوحد للفكر، واالستقامة للحياة. وشاهدي يف هذا قوله تعاىل  
﴿ ! " # $﴾  ،   ﴿ Z Y ]﴾  (هود:١١٢).

ويقول يف الثالث:  كيف يعالج الرصاعات احلارضة؟. 
أقول: بتحريم الربا وفرض الزكـاة. وشاهـدي قوله تعاىل:   

﴿ 7 8 9 : ; > ﴾  (البقرة:٢٧٥)  ﴿ V U T﴾  (البقرة:٢٧٦)   
﴿ n m l k﴾  (النور:٥٦).

ويقول يف الرابع:  كيف ينظر إىل االضطرابات البرشية؟
يكنـزوها.  وال  بيد  الظاملني،  اإلنسان  ثروة  تتكدس  وأالّ  األساس،  هو  السعي  أقول:   

وشاهدي قوله تعاىل: 
 T S R ﴿    (النجم:٣٩)  ﴾Ù Ø × Ö Õ Ô ﴿ 
Z Y X W V U ] \ [﴾  (التوبة:٣٤)».(٢)

(١) املكتوبات، املكتوب التاسع والعرشون، القسم السادس.
(٢) الكلامت، اللوامع؛ الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
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وثيقة منح الألستاذ النوريس مرتبة علمية يف دار احلكمة اإلسالمية
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الباب الثاني

 سعيد الجديد
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الفصل األول
مولد  سعيد اجلديد

مالحظة
جيد القارئ الكريم أننا اسرتجعنا التسلسل التارخيي إىل سنة ١٩١٩م، وذلك ليسهل 
مراحل  متثل  والتي  األرس  من  النوريس  األستاذ  عودة  بعد  تبدأ  التي  الفرتة  هذه  متابعة  عليه 
يف  والقرآن  اإليامن  دعوة  مهمة  كاهله  عىل  وضعت  الذي  اجلديد»  لظهور  «سعيد  املخاض 
أحلك فرتة مرت هبا  األمة. ويف احلقيقة أننا لو اسرتجعنا سريته من بدايتها لشاهدنا أن القدر 
اإلهلي قد ساق سعيداً الطفل منذ نعومة أظفاره وهيأه حلمل هذه األمانة؛ فنر اللقمة احلالل 
اإلباء  مع  مذهلة،  ذاكرة  وقوة  حاد،  ذكاء  عن  مواهبه  وانكشاف  صباه،  منذ  النبوغ  وخمايل 
والشمم، وترشفه ببشارة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص واغرتافه العلوم بشتى أنواعها، وسلوكه مسلك الزهد 
وتوجهه  الكريم  القرآن  حول  حتاك  خبيثة  بمؤامرة  سامعه   لد الفكري  وانقالبه  والورع، 
الكيل نحوه، ثم جهاده الفعيل إلنقاذ دولة اخلالفة آنذاك وما أعقبه من مكابداته النفسية يف 
األرس، وصحوته الروحية هناك وعودهتا بعد فكاكه من األرس ثم ما حدث يف وجدانه من 
بعد  الكريم  القرآن  إىل  هه  توجّ قبلة  وتوحيد  باملوت  والتفكر  الشيخوخة  بنذير  عظيم  حتول 
قراءته لكتاب الشيخ الكيالين واإلمام  الرباين، وظهور بوادر حتول هائل يف حياته حتى رغب 
يف االنزواء عن الناس فانسحب إىل  تل يوشع ودخل مسلك التفكر والتأمل نافضاً ما علق 
يف  القلبي  وانكشافه  الروحي  وانقالبه  النفسية  معاناته  فكتب  الفلسفة  لوثات  من  فكره  يف 
«مثنويّه» حتى اكتمل سعيداً جديداً يف طريق قرآين هو: العجز والفقر والشفقة والتفكر، علماً 
أنه مل ينس واجبه يف التبليغ يف هذه الفرتة إذ تصد لدسائس  اإلنكليز وسعى سعياً حثيثاً يف 
عىل  و السفياين  عالمات  الدجال  شاهد  أنه  إال  اإلسالم  لصالح  االنقالب  دفة  لتوجيه   أنقرة 
كلياً  السياسة  أمور  فاعتزل  القرآن  بإعجاز  إال  املواجهة  يمكن  ال  أنه  فتيقن  السلطة  بيده  من 
ته العناية اإلهلية من  متوجها إىل «وان» ليستعد حلمل األمانة الثقيلة.. وهكذا نشاهد كيف أمرّ

مرحلة إىل أخر لينرصف  «سعيد اجلديد» كلياً إىل مهمة إنقاذ اإليامن.
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الجديد                                                                                     ١٨١ سعيد    مــولــد 

سنة ١٩١٩م/١٣٣٦هـ
عودة الصحوة الروحية

«عندما رجعت من األرس، كنت أسكن مع ابن أخي  «عبد الرمحن» يف قرص عىل قمة 
 «چاملجة» يف إسطنبول. ويمكن  أن تعترب هذه احلياة التي كنت أحياها حياة مثالية من الناحية 
مفتوحة  النرش  وسائل  وكانت  األرس،  من  نجوت  قد  ألنني  ذلك  ألمثالنا؛  بالنسبة  الدنيوية 
أمامي يف  «دار  احلكمة اإلسالمية» وبام يناسب مهنتي العلمية، وأن الشهرة والصيت واإلقبال 
عليّ تحفّ يب بدرجة ال استحقها، وأنا ساكن يف أمجل بقعة من إسطنبول   «جاملجة»، وكل 
يشء بالنسبة يل عىل ما يرام، حيث إن ابن أخي «عبد الرمحن» -رمحه اهللا- معي، وهو يف منتهى 

ه ابناً معنوياً يل. الذكاء والفطنة، فهو تلميذ ومضحّ وخادم وكاتب معاً، حتى كنت أعدّ
شعريات  ورأيت  املرآة،  إىل  نظرت  العامل،  يف  إنسان  أسعد  بأين  أحس  كنت  وبينام 
يف  األرس  يف  هبا  أحسست  التي  الروحية  الصحوة  بتلك  وإذا  حليتي،  ويف  رأيس  يف  بيضاء 
التي  احلاالت  تلك  يف  مدققاً  وأفكر  النظر  أنعم  فأخذتُ  بالظهور.  تبدأ  جامع  «قوصتورما» 
سبب  أو  حالة  من  فام  الدنيوية.  السعادة  مدار  هي  أهنا  أظنها  وكنت  قلبياً،  هبا  ارتبط  كنت 
معه.  وال االرتباط  به،  التعلق  يستحق  ال  وخادع،  تافه  سبب  أنه  إالّ رأيت  فيه،  النظر  دققت 
عدّ  يُ محيم،  صديق  من  الصداقة  وفقدان  الوفاء  عدم  األثناء  تلك  يف  وجدت  ذلك  عن  فضالً 
من أوىف األصدقاء يل، وبشكل غري متوقع وبصورة ال ختطر يل عىل بال.. كل ذلك أد إىل 
النفرة واالمتعاض من احلياة الدنيا، فقلت لقلبي: ياتُر هل أنا منخدع كلياً؛ فأر الكثريين 
نَّ جنون مجيع هؤالء  ينظرون إىل حياتنا التي يُرثى هلا من زاوية احلقيقة نظر الغبطة؟ فهل جُ
الناس؟ أم أنا يف طريقي إىل اجلنون، لرؤيتي هؤالء املفتونني بالدنيا جمانني بلهاء؟! وعىل كل 
حال.. فالصحوة الشديدة التي صحوهتا برؤية الشيب جعلتني أر أوالً فناءَ ما أرتبط به من 

ضة للفناء والزوال!  األشياء المعرّ
التي  وهي  روحي  صرختْ  عندها  العجز!..  منتهى  يف  فوجدهتا  نفيس،  إىل  التفتّ  ثم 

تْ من أعامقها: تنشد البقاء دون الفناء وقد تشبثت باألشياء الفانية متومهة فيها البقاء، صرخَ
مادمتُ فانية جسماً فأي فائدة أرجوها من هذه الفانيات؟
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١٨٢                                                                                                            سيرة ذاتية   
 وما دمتُ عاجزة فامذا أنتظر من العاجزين؟..

 فليس لدائي دواء إالّ عند الباقي الرسمدي، عند القدير األزيل.
 فبدأت أبحث وأستقيص.. راجعت أول ما راجعت، تلك العلوم التي اكتسبتها سابقاً، 
من  مغترفاً  الوقت  ذلك  إىل  لألسف-  -ويا  كنت  ولكن  والرجاء.  السلوة  عن  فيها  أبحث 
- أن تلك العلوم الفلسفية هي  العلوم اإلسالمية مع العلوم الفلسفية ظناً مني -ظناً خطأ جداً
ر الفكر، بينام تلك املسائل الفلسفية هي التي لوثت  مصدر الرقي والتكامل وحمور الثقافة وتنوّ

روحي كثيراً، بل أصبحت عائقة أمام سموي املعنوي». (١) 
إزالة العوائق عن طريق القلب

«قد شاهدتُ ازدياد العلم الفلسفي يف ازدياد املرض، كام رأيت ازدياد املرض يف ازدياد 
لُ إىل علوم عقلية، كام أن العلوم العقلية تولّد أمراضاً  العلم العقيل. فاألمراض املعنوية توصِ
قلبية. (٢) إذ حينام سار  «سعيد اجلديد» يف طريق التأمل والتفكر، انقلبت تلك العلوم األوروبية 
قلبية،  أمراض  إىل  القديم»  أفكار  «سعيد  يف  ما  حدٍّ  إىل  مستقرة  كانت  التي  وفنوهنا  الفلسفية 
نشأت منها مصاعب ومعضالتٌ كثرية يف تلك السياحة القلبية. فام كان من  «سعيد اجلديد» 
احلضارة  ولوثات  املزخرفة  الفلسفة  أدران  من  نفضه  عىل  والعمل  فكره  بتمخيض  القيام  إالّ 
السفيهة. (٣) حيث إن سعيداً القديم واملفكرين، قد ارتضوا بقسم من دساتري الفلسفة البرشية، 
ون قسماً من دساتريها كأهنا العلوم احلديثة  أي يقبلون شيئاً منها، ويبارزوهنا بأسلحتها، ويعدّ

ر «أن الفلسفة التي هتامجها رسائل النور  (١) اللمعات، اللمعة السادسة والعرشون، الرجاء احلادي عرش. ال بد أن نذكّ
وتصفعها بصفعاهتا القوية، هي الفلسفة املرضة وحدها، وليست الفلسفة عىل إطالقها، ذلك ألن قسم احلكمة من 
د السبل للرقي الصناعي، هي  الفلسفة التي ختدم احلياة االجتامعية البرشية، وتعني األخالق واملثل اإلنسانية، وتمهّ
 يف وفاق ومصاحلة مع القرآن الكريم، بل هي خادمة حلكمة القرآن، وال تعارضها، وال يسعها ذلك؛ لذا ال تتصد

رسائل النور هلذا القسم من الفلسفة.
أما القسم الثاين من الفلسفة، فكام أصبح وسيلة للرتدي يف الضاللة واإلحلاد والسقوط يف هاوية املستنقع اآلسـن   
للفلسفة الطبيعية، فإنه يسوق اإلنسان إىل الغفلة والضاللة بالسفاهة واللهو. وحيث إنه يعارض بخوارقه التي هي 
كالسحر احلقائق املعجزة للقرآن الكريم، فإن رسائل النور تتصد هلذا القسم الضال من الفلسـفة يف أغلب أجزائها 
فتصفعها  دامغة.  برباهني  معززة  ومقايسات  موازنات  وبعقدها  رصينة،  ودساتري  دقيقة،  موازين  بنصبها  وذلك 

بصفعاهتا الشديدة، يف حني أهنا ال متس القسم السديد النافع من الفلسفة». املالحق، ملحق أمريداغ ١.
(٢) املثنوي العريب النوري، قطرة من نور معرفة اهللا، خامتة.

(٣) اللمعات، اللمعة السابعة عرشة، املذكرة اخلامسة.
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الجديد                                                                                     ١٨٣ سعيد    مــولــد 

من  الصورة  تلك  عىل  لإلسالم  احلقيقية  الصورة  إعطاء  من  يتمكنون  ال  وهلذا  هبا.  فيسلّمون 
مون شجرة اإلسالم بأغصان احلكمة التي يظنوهنا عميقة اجلذور. وكأهنم هبذا  العمل، إذ يطعّ
، وألن فيه شيئاً  ون اإلسالم. ولكن ملا كان الظهور عىل األعداء هبذا النمط من العمل قليالً يقوّ
من التهوين لشأن اإلسالم،فقد تركتُ ذلك املسلك. وأظهرت فعالً أن أسس اإلسالم عريقة 

وغائرة إىل درجة ال تبلغها أبداً أعمق أسس الفلسفة، بل تظل سطحية جتاهها..
ففي املسلك السابق؛ تُظن الفلسفة عميقة، بينام األحكام اإلسالمية ظاهرية سطحية، 
لذا يُتشبث بأغصان الفلسفة للحفاظ عىل اإلسالم. ولكن هيهات! أنّى لدساتري الفلسفة من 

بلوغ تلك األحكام». (١)
انتصار القلب

«وبينام كنت يف هذه احلالة، إذا بحكمة القرآن املقدسة تسعفني، رحمةً من العيل القدير، 
وفضالً وكرماً من عنده سبحانه، فغسلتْ أدران تلك املسائل الفلسفية، وطهرت روحي منها 
-كام هو مبني يف كثري من الرسائل- إذ كان الظالم الروحي املنبثق من العلوم الفلسفية، يغرق 
وال  نوراً   أر فال  املسائل  تلك  يف  بنظري  أتوجه  كنت  فأينام  الكائنات،  يف  ويطمسها  روحي 
أجد قبساً، ومل أمتكن من التنفس واالنرشاح، حتى جاء نور التوحيد الساطع النابع من القرآن 
ق ذلك الظالم وبدده. فانرشح صدري وتنفس بكل  الكريم الذي يلقن «ال إله إال هو» فمزّ
بام  وذلك  والقلب  العقل  عىل  عنيفاً  هجوماً  شنّا  والشيطان،  النفس  ولكن  واطمئنان..  راحة 
أخذاه من تعليامت وتلقياه من دروس من  أهل الضاللة والفلسفة. فبدأت املناظرة النفسية يف 

هذا اهلجوم حتى اختتمت وهللا احلمد والمنّة بانتصار القلب وفوزه». (٢)
ر املوت نذير الشيخوخة وتذكّ

فيها،  متأمالً  نفيس  إىل  نظرت  الشباب،  ليل  نوم  من  املشيب،  صبح  عىل  أفقت  «حينام 
فوجدهتا كأهنا تنحدر سعياً من علٍ إىل سواء القرب، مثلام وصفها  نيازي املرصي:


     

      
        

 
  

 
 


    

(١) املكتوبات، املكتوب التاسع والعرشون، القسم السابع.
(٢) اللمعات، اللمعة السادسة والعرشون، الرجاء احلادي عرش.
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١٨٤                                                                                                            سيرة ذاتية   
فجسمي الذي هو مأو روحي بدأ يتداعى ويتساقط حجراً إثر حجر عىل مرّ األيام.. 
ين بقوة إىل الدنيا بدأت أوثاقها تنفصم وتنقطع. فدب فيّ شعور بدنو  وآمايل التي كانت تشدّ
اجلرح  هلذا  ضامد  عن  أبحث  فأخذت  واألصدقاء،  األحبة  من  حيىص  ال  من  مفارقة  وقت 
املعنوي الغائر، الذي ال يرجى له دواء ناجع كام يبدو!. مل أستطع أن أعثر له عىل عالج، فقلت 

أيضاً كام قال  نيازي املرصي:



    


 

         
    

       
 

        
   



وبينام كنت يف هذه احلالة إذا بنور  الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص الذي هو رمحة اهللا عىل العاملني، 
ومثاهلا الذي يعبّر عنها، والداعي إليها، والناطق هبا، وإذا بشفاعته، وبام أتاه من هدية اهلداية 
دواء،  بال  ظننته  الذي  الوخيم  الداء  لذلك  ناجعاً  ودواءً  شافياً،  بلسـماً  يصبح  البرشية،  إىل 

ويـبدل ذلك اليأس القـاتم الذي أحاطني إىل نور الرجاء الساطع.(١)
وحينام وطأتْ قدماي عتبة الشيخوخة، كانت صحتي اجلسدية التي ترخي عنان الغفلة 
زاال  وما   ، عليّ اهلجوم  شن  عىل  معاً  واملرض  الشيخوخة  فاتفقت  أيضاً  اعتلّت  قد  ها  وتمدّ
ما  ثمة  يل  يكن  ومل  عنّي.  الغفلة  نوم  أذهبا  حتى  الرضبات  تلو  الرضبات  رأيس  عىل  يكيالن 
بغفلة  أضعته  الذي  عمري  عصارة  أن  فوجدت  شاهبهام،  وما  وبنني  مال  من  بالدنيا  يربطني 

الشباب، إنام هي آثام وذنوب، فاستغثتُ صائحاً مثلام صاح  نيازي املرصي:
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(١) اللمعات، اللمعة السادسة والعرشون، الرجاء الثالث.
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الجديد                                                                                     ١٨٥ سعيد    مــولــد 

   
 

 







    

!..
  

مضنية، فشعرت بحزن يائس، وأسف نادم، وحرسة ملتاعة عىل  كنت حينها يف غربة 
بالقرآن  وإذا  الرجاء..  وضياء  العون،  إمداد  أطلب  أعامقي  من  رصخت  العمر.  من  فات  ما 
ين، ويسعفني، ويفتح أمامي باب رجاء عظيم، ويمنحني نوراً ساطعاً  احلكيم املعجز البيان يمدّ
الظلامت  تلك  يبدد  ان  ويمكنه  يأيس،  أضعاف  أضعاف  يزيل  أن  يستطيع  والرجاء  األمل  من 

القامتة من حويل. (١) 
نعم، إنني مصداق ملا قيل:





 

 

  

         
  


 

   
 

إذ أشد أوقات انتباهي يف شبيبتي رأيته اآلن أعمقَ طبقات نومي!... (٢) 
فحينام خالط بعض شعرات رأيس البياض الذي هو عالمة الشيخوخة، وكانت أهوال 
فيّ  قت  عمّ حيـايت  يف  عميقة  آثار  من  لد  الروس  األرس  خلفه  وما  األوىل  العالـمية  احلرب 
سواء  من  إسطنبول،  إىل  األرس  من  عوديت  عند  رائع  استقبال  ذلك  وتال  الشباب.  غفلة  نوم 
قبل اخلليفة أو شيخ  اإلسالم، أو  القائد العام، أو من قبل طلبة العلوم الرشعية، وما قوبلت 
عن  فضالً  روحية  حالة  عندي  ولّد  ذلك  كل  بكثري..  أستحق  مما  أكثر  وحفاوة  تكريم  من  به 
دائمة  الدنيا  أن  معها  تصورت  حتى  أكثر،  النوم  ذلك  فيّ  قتْ  وعمّ وغفلته،  الشباب  سكرة 

باقية، ورأيت نفيس يف حالة عجيبة من االلتصاق بالدنيا كأنني ال أموت.
ففي هذا الوقت، ذهبت إىل  جامع  بايزيد يف إسطنبول، وذلك  يف شهر رمضان املبارك 
ألستمع للقرآن الكريم من احلفاظ  املخلصني (٣) فاستمعت من لسان أولئك احلفاظ ما أعلنه 

(١) اللمعات، اللمعة السادسة والعرشون، الرجاء الرابع.
(٢) املثنوي العريب النوري، حبة من نواتات ثمرة القرآن.

منها:  نذكر  اإلطالة،  خشية  هنا  ندرجها  مل  بالتذكري،  جديرة  يف  جامع  بايزيد  قيّمة  خواطر  النوريس  ولألستاذ   (٣)
التاسع  املكتوب  (املكتوبات،  حقيقية.  ترمجة  القرآن  ترمجة  يمكن  ال  أنه  إثباته   لد نعبد،  «ن»  يف  اإلعجاز  بيانه 
املكتوب  (املكتوبات،  اهللا  كالم  الكريم  القرآن  أن  إثباته   لد الشيطان،  مع  وحماورة  األول).  القسم  والعرشون، 

السادس والعرشون).
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١٨٦                                                                                                            سيرة ذاتية   
القرآن املعجز بقوة وشدة، خطابه الساموي الرفيع يف موت اإلنسان وزواله، ووفاة ذوي احلياة 

وموهتم، وذلك بنص اآلية الكريمة:   ﴿ r q p o n ﴾  (آل عمران:١٨٥).
نفذ هذا اإلعالن الداوي إىل صامخ أذين مخترقاً وممزقاً طبقات النوم والغفلة والسكرة 

الكثيفة الغليظة حتى استقر يف أعامق أعامق قلبي.
خرجت من اجلامع، فرأيت نفـيس لبضـعة أيام، كأن إعصـاراً هائالً يضـطرم يف رأيس 
بني  التائهة  كالسفينة  ورأيتني  طويل،  أمد  منذ  فيّ  املستقر  العميق  النوم  ذلك  آثار  من  بقي  بام 
أمواج البحر املضطربة البوصلة. كانت نفيس تتأجج بنار ذات دخان كثيف.. وكلام كنت أنظر 

إىل املرآة، كانت تلك الشعرات البيضاء ختاطبني قائلة: انتبه!.
نعم، إن األمور توضحت عندي بظهور تلك الشعرات البيضاء وتذكريها إياي، حيث 
شاهدت أن الشباب الذي كنت أغرت به كثيراً، بل كنت مفتوناً بأذواقه يقول يل: الوداع! وأن 
احلياة الدنيا التي كنت أرتبط بحبها بدأت باالنطفاء رويداً رويداً، وبدت يل الدنيا التي كنت 
أتشبث هبا، بل كنت مشتاقاً إليها وعاشقاً هلا، رأيتها تقول يل: الوداع! الوداع! مشعرة إياي، 
 بأنني سأرحل من دار الضيافة هذه، وسأغادرها عام قريب. ورأيتها - أي الدنيا - هي األخر

تقول: الوداع، وتتهيأ للرحيل.
ومن    ﴾  r  q  p  o  n ﴿ الكريمة   اآلية  هذه  كلية  من  القلب  إىل  وانفتح 
شموليتها ذلك املعنى الذي يتضمنها، وهوأن البرشية قاطبة إنام هي كالنفس الواحدة، فال بد 
أهنا ستموت كي تبعث من جديد، وأن الكرة األرضية كذلك نفسٌ فال بد أهنا سوف متوت 
وسوف  نفسٌ   األخر هي  الدنيا  وأن  اخللود،  وصورة  البقاء  هيأة  تتخذ  كي  البوار  ويصيبها 

متوت وتنقيض كي تتشكل بصورة «آخرة».
نحو  ذاهب  واللذائذ  األذواق  مدار  هو  الذي  الشباب  أن  فرأيت  فيه؛  أنا  فيام  فكرت 
لفي  الباهرة  الساطعة  احلياة  وأن  األحزان،  منشأ  هي  التي  للشيخوخة  مكانه  تارك  الزوال، 

- ليحل حملها. ارحتال، ويتهيأ املوت املظلم املخيف -ظاهراً
جتري  رأيتها  دائمة،  أهنا  ويُظن  الغفاة  ومعشوقة  وحلوة  حمبوبة  هي  التي  الدنيا  ورأيت 
املنـزلة  أذواق  شطر  نظري  ولّيت  نفيس  وأخادع  الغفلة  يف  أنغمس  ولكي  الفناء.  إىل  مرسعة 
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الجديد                                                                                     ١٨٧ سعيد    مــولــد 

فوق  وهو  نفيس  به  دعت  والذي  خُ إسطنبول  يف  به  حظيت  الذي  الرفيع  ومقامها  االجتامعية 
حدي وطوقي من حفاوة وإكرام وسلوان وإقبال وإعجاب.. فرأيت أن مجيعها ال تصاحبني 

إالّ إىل حد باب القرب القريب منى، وعنده تنطفئ.
، وأثرة باردة وغفلة مؤقتة، تكمن حتت الستار املزركش للسمعة  ورأيت أن رياءً ثقيالً
التي  األمور  هذه  أن  ففهمت  وعشاقها،  الشهرة  ألرباب  األعىل  املثل  هي  التي  والصيت، 

خدعتني حتى اآلن لن متنحني أي سلوان، وال يمكن أن أتلمس فيها أي قبس من نور.
ولكي أستيقظ من غفلتي مرة أخر وأنتبه منها نهائياً، بدأت باالستامع كذلك ألولئك 
احلفاظ الكرام يف « جامع  بايزيد» ألتلقى الدرس الساموي للقرآن الكريم.. وعندها سمعت 

بشارات ذلك اإلرشاد الساموي من خالل األوامر الربانية املقدسة يف قوله تعاىل: 
 ﴿ ! " # ﴾  (البقرة: ٢٥).

وبالفيض الذي أخذتُه من القرآن الكريم حتريت عن السلوة والرجاء والنور يف تلك 
األمور التي أدهشتني وحيّرتني وأوقعتني يف يأس ووحشة، دون البحث عنها يف غريها من 
األمور. فألف شكر وشكر للخالق الكريم عىل ما وفقني ألن أجد الدواء يف الداء نفسه، وأن 

أر النور يف الظلمة نفسها، وأن أشعر بالسلوان يف األمل والرعب ذاهتام.
 .. جداً خميف  أنه  ويُتوهم  اجلميع  يُرعب  الذي  الوجه  ذلك  إىل  نظرت  ما  أول  فنظرت 
وهو وجه «املوت» فوجدت بنور القرآن الكريم، أن الوجه احلقيقي للموت بالنسبة للمؤمن 
صبوح منور، عىل الرغم من أن حجابه مظلم والسرت الذي خيفيه يكتنفه السواد القبيح املرعب. 
«الكلمة  يف  وبخاصة  الرسائل  من  كثري  يف  قاطعة  بصورة  احلقيقة  هذه  وأوضحنا  أثبتنا  وقد 
الثامنة» و«املكتوب العرشين» من أن املوت ليس إعداماً نهائياً، وال فراقاً أبدياً، وأنام هو مقدمة 
ومتهيد للحياة األبدية وبداية هلا. وهو إهناء ألعباء مهمة احلياة ووظائفها ورخصة منها وراحة 
وإعفاء، وهو تبديل مكان بمكان، وهو وصال ولقاء مع قافلة األحباب الذين ارحتلوا إىل  عامل 
الربزخ.. وهكذا، بمثل هذه احلقائق شاهدت وجه املوت املليح الصبوح. فال غرو مل أنظر إليه 
، وإنام نظرت إليه بيشء من االشتياق -من جهة- وعرفت يف حينها سراً من أرسار  خائفاً وجالً

«رابطة املوت» التي يزاوهلا أهل الطرق  الصوفية.
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١٨٨                                                                                                            سيرة ذاتية   
ثم تأملت يف «عهد الشباب» فرأيت أنه يُحزن اجلميع بزواله، وجيعل الكل يشتاقون إليه 
وينبهرون به، وهو الذي يمر بالغفلة واآلثام، وقد مرّ شبايب هكذا! فرأيت أن ثمة وجهاً دميماً 
كنهه  مدركاً  أكن  مل  فلو  عليه،  امللقاة  الفضفاضة  القشيبة  احللة  حتت  ومحيراً  مسكراً  بل  جداً 
متيض  سنني  بضع  حيال  سنة  مائة  عمرت  لو  حتى  الدنيا،  حيايت  طوال  وحيزنني  يبكيني  لكان 

بنشوة وابتسامة، كام قال الشاعر الباكي عىل شبابه بحرسة مريرة:





  




  




      


 


 


 

  
 

 

نعم، إن الذين مل يتبينوا رس الشباب وماهيته من  الشيوخ يقضون شيخوختهم باحلرسة 
يف  حلت  ما  إذا  ونضارته  الشباب  فتوة  أن  واحلال  الشاعر.  كهذا  شباهبم  عهد  عىل  والنحيب 
رفت طاقة الشباب وقوته إىل  املؤمن املطمئن احلصيف ذي القلب الساكن الوقور، وإذا ما صُ
أفضل  وتغدو  للخري  قوة  أعظم  تصبح  فإهنا  األخروية،  والتجارة  الصاحلة  واألعامل  العبادة 

وسيلة للتجارة، وأمجل وساطة للحسنات بل ألذها.
لذيذة  ونشوة  عظمى،  إهلية  نعمة  وهو  جداً،  وثمني  حقاً  نفيس  الشباب  عهد  إن  نعم، 
ملن عرف واجبه اإلسالمي وملن مل يسئ استعامله. ولكن الشباب إن مل تصحبه االستقامة، ومل 
ع طيشه ونزواته سعادة صاحبه األبدية،  ترافقه العفة والتقو، فدونه املهالك الوبيلة، إذ يصدّ
اهلرم  فرتة  طوال  غصصاً  اآلالم  فيجرعه   . أيضاً الدنيا  حياته  حيطم  وربام  األخروية،  وحياته 

والشيخوخة ملا تنعم به من مذاقات ولذائذ يف بضع سنني.
وملا كان عهد الشباب ال خيلو من الرضر عند أغلب الناس، فعلينا إذن نحن  الشيوخ أن 
انا من مهالك الشباب وأرضاره. هذا، وإن لذات الشباب زائلة  نشكر اهللا شكراً كثيراً عىل ما نجّ
والصالح  للخري  وبذل  للعبادة،  الشباب  عهد  رف  صُ فلئن  األشياء.  مجيع  تزول  كام  حمالة،  ال 

لكان دونه ثامره الباقية الدائمة، وعنده وسيلة الفوز بشباب دائم وخالد يف حياة أبدية.
ثم نظرت إىل «الدنيا» التي عشقها أكثر الناس، وابتُلُوا هبا، فرأيت بنور القرآن الكريم 

أن هناك ثالث دنىً كلية قد تداخل بعضها يف البعض اآلخر:
األوىل:  هي الدنيا املتوجهة إىل األسامء اإلهلية احلسنى، فهي مرآة هلا.
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الجديد                                                                                     ١٨٩ سعيد    مــولــد 

الثانية:  هي الدنيا املتوجهة نحو اآلخرة، فهي مزرعتها.
الغفلة  لعبة  أهل  فهي  الضاللة  وأهل  الدنيا  أرباب  إىل  املتوجهة  الدنيا  هي  الثالثة:  

وهلوهم.
دنىً  إذن  فهناك  به،  خاصة  عظيمة  دنيا  الدنيا  هذه  يف  أحد  لكل  أن  كذلك  ورأيت 
ينهار  ما  فمتى  الشخصية،  حياته  عىل  قائمة  شخص  كل  دنيا  أن  غري  البرش.  بعدد  متداخلة 
اهندام  يدركون  ال  الغافلني  إن  وحيث  تقوم.  وقيامته  تتهدم  دنياه  فإن  شخص  جسم 
املستقرة  العامة  كالدنيا  ويظنوهنا  هبا،  يفتنون  فهم  اخلاطفة؛  الرسعة  هبذه  اخلاصة  دنياهم 

حوهلم. من 
: ال شك أن يل أيضاً دنيا خاصة -كدنيا غريي- تتهدم برسعة فام فائدة  فتأملت قائالً
هذه الدنيا اخلاصة إذن يف عمري القصري جداً؟!.. فرأيت بنور القرآن الكريم أن هذه الدنيا 
-بالنسبة يل ولغريي- ما هي إالّ متجر مؤقت، ودار ضيافة متأل كل يوم وختىل، وهي سوق 
املصور،  للبارئ  يتجدد  مفتوح  كتاب  وهي  والرائحني،  الغادين  لتجارة  الطريق  عىل  مقامة 
صيف  وكل  بة،  مذهّ مرصعة  رسالة  فيها  ربيع  وكل  بحكمة.  ويثبته  يشاء  ما  فيه  فيمحو 
للصانع  احلسنى  األسامء  جتليات  مظهرة  تتجدد  مرايا  وهي  رائعة،  منظومة  قصيدة  فيها 
مصنع  وهي  اإلهلية،  الرمحة  مزهرة  وهي  وحديقتها،  اآلخرة  لغراس  مزرعة  وهي  اجلليل، 
اهللا  فشكرتُ  واخللود.  البقاء  عامل  يف  ستظهر  التي  اخلالدة  الربانية  اللوحات  لتجهيز  موقت 
حباً  نح  مُ الذي  اإلنسان  أن  بيد  الصورة.  هبذه  الدنيا  خلقه  عىل  شكر  أجزل  الكريم  اخلالق 
اآلخرة،  وإىل  احلسنى  األسامء  إىل  املتوجهني  املليحني  الحقيقيَني  الدنيا  يِ  وجهَ إىل  مقبالً 
أخطأ املرمى وجانب الصواب عندما استعمل تلك املحبة يف غري حملها، فرصفها إىل الوجه 
رأس  الدنيا  « حب  الرشيف  احلديث  عليه  حق  حتى  والرضر  الغفلة  ذي  القبيح  الفاين 

خطيئة»».(١) كل 

املنذري،  ٣٦٨/٣؛  القدير  فيض  املناوي،  ٣٨٨/٦؛  حلية  األولياء  نعيم،  أبو  ٩٧؛  ص  املنتثرة  الدرر  (١)  السيوطي، 
الرتغيب والرتهيب ١٧٨/٣؛ العجلوين، كشف اخلفاء، ١/ ٤٩٦.
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سنة ١٩٢١م/١٣٣٩هـ
إرشاد القرآن الكريم

«بعدما رجعت من األرس، سيطرت الغفلةُ عليّ مرة أخر طوال سنتني من حيايت يف 
وأحدثت  نفيس،  يف  التأمل  عن  نظري  رصفت  وتياراهتا  السياسية  حيث  األجواء  إسطنبول، 

تشتتاً يف ذهني وفكري. 
فحينام كنت جالساً ذات يوم يف  مقربة أيب  أيوب األنصاري ريض اهللا عنه وعىل مرتفع 
دنياي  كأن   أر يب  إذا  بإسطنبول،  املحيطة  اآلفاق  تأمل  يف  مستغرقاً  سحيق،  وادٍ  عىل  مطلّ 
من  انسالالً  منها  تنسل  الروح  كأن   - -خياالً شعرت  حتى  الوفاة،  عىل  أوشكت  اخلاصة 
. فقلت: تُر هل الكتابات املوجودة عىل شواهد هذه القبور هي التي دعتني  بعض نواحيّ

إىل هذا اخليال؟
يف  فألقى  البعيدة  اآلفاق  دون  املقربة  يف  النظر  وأنعمت  اخلارج  عن  نظري  أشحتُ 
روعي: أن هذه املقربة املحيطة بك تضم مائة إسطنبول! حيث إن  إسطنبول قد  أفرغت فيها 
إسطنبول  أهايل  مجيع  أفرغ  الذي  القدير  احلاكم  حكم  من  وحدك  أنت  تُستثنى  فلن  مرة،  مائة 

هنا،  فأنت راحل مثلهم ال حمالة..!
غادرت املقربة وأنا أمحل هذا اخليال املخيف، ودخلت الغرفة الصغرية يف حمفل  جامع 
أبى  أيوب األنصاري ريض اهللا عنه والتي كنت أدخلها مراراً يف السابق فاستغرقت يف التفكري 
يف نفيس: «إنام أنا ضيف! وضيف من ثالثة أوجه؛ إذ كام أنني ضيف يف هذه الغرفة الصغرية، 
فأنا ضيفٌ كذلك يف إسطنبول، بل أنا  ضيف يف الدنيا وراحل عنها كذلك، وعىل املسافر أن 

يفكر يف سبيله ودربه.
نعم، كام أنني سوف أخرج من هذه الغرفة وأغادرها، فسوف أترك إسطنبول ذات يوم  

وأغادرها، وسوف أخرج من الدنيا كذلك».
رة. فال غرو  وهكذا جثمت عىل قلبي وفكري وأنا يف هذه احلالة، حالةٌ أليمة حمزنة مكدّ
إنني ال أترك أحباباً قليلني وحدهم، بل سأفارق أيضاً آالف األحبة يف إسطنبول، بل  سأغادر 
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الجديد                                                                                     ١٩١ سعيد    مــولــد 

إسطنبول احلبيبة  نفسها وسأفرتق عن مئات اآلالف من األحبة كام أفرتق عن الدنيا اجلميلة 
التي ابتلينا هبا.

جنائز  إسطنبول  أهايل  يل  فبدا   ،أخر مرة  املقربة  يف  نفسه  املرتفع  املكان  إىل  ذهبتُ 
 يمشون قائمني مثلام يظهر الذين ماتوا شخوصاً متحركة يف األفالم السينامئية، فقد كنت أتردد 
إليها أحياناً للعربة! فقال يل خيايل: ما دام قسم من الراقدين يف هذه املقربة يمكن أن يظهروا 
املقربة  هذه  سيدخلون  إهنم  كذلك،  الناس  هؤالء  يف  ر  ففكّ السينامئية،  كالشخوص  متحركني 

حتماً، واعتربهم داخلني فيها من اآلن.
وبينام كنت أتقلب يف تلك احلالة املحزنة املؤملة إذا بنور من القرآن احلكيم وبإرشاد من 
ذات  مبهجة،  مفرحة  حالة  إىل  وحيوهلا  املحزنة  احلالة  تلك  يقلب  ه  سرّ قدس  الكيالين  الشيخ 

رين النور القادم من القرآن الكريم ونبهني إىل ما يأيت:  نشوة ولذة، حيث ذكّ
«كان لك صديق أو صديقان من  الضباط  األرس عند أرسك يف «قوصرتما» يف شامل 
 : قائالً أحدمها  يّرك  ولو  خَ إسطنبول.  إىل  سريجعان  أهنام  حتماً  تعلم  وكنتَ  رشقي  روسيا، 
إسطنبول  إىل  الذهاب  ختتار  كنت  أنك  جرم  فال  هنا؟  تبقى  أن  تريد   أم  إسطنبول  إىل  أتذهب 
لو كان  لك مسكة من عقل، بفرح ورسور حيث إن تسعامئة وتسعة وتسعني من ألف حبيب 
وحبيب لك هم اآلن يف إسطنبول، وليس  لك هنا إالّ واحد أو اثنان، وهم بدورهم سريحلون 
إىل هناك. فالذهاب إىل إسطنبول بالنسبة  لك إذن ليس بفراق حزين، وال بافرتاق أليم.. وها 
أنتذا قد أتيت إليها، أمل تصبح راضياً شاكراً؟ فلقد نجوتَ من بلد األعداء، من لياليها الطوال 
السوداء، ومن شتائها القارس العاصف، وقدمت إسطنبول الزاهية  اجلميلة، كأهنا جنة الدنيا! 
وهكذا األمر حيث إن تسعاً وتسعني من مائة شخص ممن حتبهم منذ صغرك حتى اآلن، قد 
ارحتلوا إىل املقربة. تلك التي تبدو لك موحشة مدهشة، ومل يظل منهم يف هذه الدنيا إالّ واحد 
أو اثنان، وهم يف طريقهم إليها كذلك. فوفاتك يف الدنيا إذن ليست بفراق، وال بافرتاق، وإنام 

هي وصال ولقاء مع أولئك األحبة األعزاء.
نعم، إن أولئك -أي األرواح الباقية- قد تركوا مأواهم وعشهم املندرس حتت األرض، 

فيرسح قسم منهم بني النجوم، وقسم آخر بني طبقات  عامل الربزخ».
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١٩٢                                                                                                            سيرة ذاتية   
رين ذلك النور القرآين.. ولقد أثبت هذه احلقيقة إثباتاً قاطعاً كلٌ من القرآن  وهكذا ذكّ
الكريم، واإليامن، بحيث مَن مل يفقد قلبه وروحه، أو مل تغرقه الضاللة ال بد أن يصدق هبا كأنه 
تُعد  ال  التي  آالئه  وبأشكال  الحتد  التي  ألطافه  بأنواع  الدنيا  هذه  زيّن  الذي  ألن  ذلك  يراها؛ 
ظهراً هبا ربوبيته الكريمة الرؤوف، حفيظاً حتى عىل األشياء الصغرية اجلزئية جداً -كالبذور  مُ
- ذلك الصانع الكريم الرحيم، ال بد -بل بالبداهة- ال يُفني هذا اإلنسان الذي هو أكمل  مثالً
بال  النهائي،  واإلعدام  بالفناء  يمحوه  وال  إليه،  وأحبها  ها  وأهمّ وأمجعها  وأكرمها  خملوقاته 
.. بل يضع اخلالق الرحيم ذلك املخلوق  - وال يضيّعه أبداً رمحة وبال عاقبة -كام يبدو ظاهراً
املحبوب حتت الرتاب الذي هو باب الرمحة موقتاً، كي يعطي ثامره يف حياة أخر، كام يبذر 

الفالح البذور عىل األرض.
وبعد أن تلقيت هذا التنبيه القرآين، باتت تلك املقربة عندي مؤنسة أكثر من إسطنبول 
نفسها،  وأصبحت اخللوة والعزلة عندي أكثر لطافة من املعارشة واملؤانسة، مما حدا يب أن أجد 
يل  أستاذاً  عنه  اهللا  ريض  الكيالين  الشيخ  وأصبح  عىل  البسفور.   « رْ يَ اري  يف «صَ للعزلة  مكاناً 
بمثابة  كذلك  عنه(*)  اهللا  ريض  اإلمام  الرباين  وصار  الغيب»،  «فتوح  بكتابه  ومرشداً  وطبيباً 
دخويل  من  وممتنّاً  كلياً  راضياً  فأصبحت  «مكتوبات»  بكتابه  شفيق  ورؤوف  أنيس  أستاذ 
احلياة  من  انساليل  ومن  الزائفة،  ومتعها  الرباقة  احلضارة  مظاهر  عن  عزويف  ومن  املشيب، 

(١) .« االجتامعية وانسحايب منها، فشكرت اهللا عىل ذلك كثيراً
أزمة روحية حادة

وانتابنى  رهيب  قلبيّ  قلق  واعرتاين  حادة،  روحية  بأزمة  مررت  ١٣٣٩هـ  سنة  «ففي 
اضطراب فكر خميف. فاستمددت حينها من الشيخ الكيالين مدداً قوياً جداً، فأمدين هبمته 

وبكتابه «فتوح الغيب» حتى جاوزت ذلك القلق واالضطراب». (٢)
توحيد القبلة يف القرآن

ر يف قضية  «هوت صفعات عنيفة قبل ثالثني سنة عىل رأس  «سعيد القديم» الغافل، ففكّ
أن «املوت حق». ووجد نفسه غارقاً يف األوحال.. استنجد، وبحث عن طريق، وحتر عن 

(١) اللمعات، اللمعة السادسة والعرشون، الرجاء العارش.
(٢) اللمعات، اللمعة الثامنة. 
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الجديد                                                                                     ١٩٣ سعيد    مــولــد 

منقذ يأخذ بيده.. رأ السبل أمامه خمتلفة.. حار يف األمر وأخذ كتاب «فتوح الغيب» للشيخ 
، فوجد أمامه العبارة اآلتية: عبد القادر الكيالين ريض اهللا عنه وفتحه متفائالً

يومئذ  كنت  لقد  للعجب!.  يا   ..(١) قلبك»  يداوي  طبيباً  فاطلب  احلكمة  دار  يف  « أنت 
عضواً يف  «دار  احلكمة اإلسالمية» وكأنام جئت إليها ألداوي جروح  األمة اإلسالمية، واحلال 
أنني كنت أشد مرضاً وأحوج إىل العالج من أي شخص آخر.. فاألوىل للمريض أن يداوي 

نفسه قبل أن يداوي اآلخرين.
نعم، هكذا خاطبني الشيخ: «أنت مريض.. ابحث عن طبيب يداويك!»

قلت: «كن أنت طبيبي أهيا الشيخ!»
وبدأت أقرأ ذلك الكتاب كأنه خياطبني أنا بالذات.. كان شديد اللهجة حيطم غروري، 

. فأجر عمليات جراحية عميقة يف نفيس.. فلم أحتمل.. ألين كنت اعترب كالمه موجهاً إليّ
مكانه،  يف  الكتاب  وضعت  إمتامه..  أستطع  مل  نصفه..  يقارب  ما  إىل  قرأته  هكذا  نعم، 
ثم أحسست بعد ذلك بفرتة بأن آالم اجلراح قد ولّت وخلفت مكاهنا لذائذ روحية عجيبة.. 
عدت إليه، وأمتمت قراءة كتاب «أستاذي األول». واستفدت منه فوائد جليلة، وأمضيت معه 

ساعات طويلة أصغى إىل أوراده الطيبة ومناجاته الرقيقة.
الثاين  األلف  جمدد  الرسهندي،  الفاروقي  لإلمام  «مكتوبات»  كتاب  وجدت  ثم 
منه  رسالتني  يف  ورد  حيث   .. عجباً فيه  فوجدت  وفتحته،  خالصاً،  تفاؤالً  باخلري  فتفاءلت 
لفظة «مريزا  بديع الزمان»، فأحسست كأنه خياطبني باسمي، إذ كان اسم أيب «مريزا» وكلتا 
ليخاطبني  هذا  إن  اهللا.  سبحان  يا  فقلت:  الزمان.  بديع  مريزا   إىل  موجهتني  كانتا  الرسالتني 
قد  أحداً  أعلم  كنت  ما  أنني  ومع  الزمان،  بديع  كان  القديم  لقب  سعيد  ألن  بالذات،  أنا 
يكون  أن  بد  فال  اهلجري.  الرابع  القرن  يف  عاش  الذي  غري  «اهلمذاين»  اللقب  هبذا  اشتهر 
هناك أحد غريه قد عارص اإلمام  الرباين الرسهندي وخوطب هبذا اللقب، وال بد أن حالته 
يف  مؤكداً  يويص  الرباين  واإلمام  الرسالتني..  بتلكام  دوائي  وجدت  حتى  بحالتي  شبيهة 
(١) أصل العبارة: «يا عباد اهللا أنتم يف دار احلكمة، ال بد من الواسطة، اطلبوا من معبودكم طبيباً يطبّ أمراض قلوبكم 
مداوياً يداويكم...» وذلك يف املجلس الثاين والستني من كتاب الفتح الرباين الذي كان مطبوعا يف طبعاته األوىل مع 

كتاب فتوح الغيب يف جملد واحد موسوم بـ«فتوح الغيب».
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١٩٤                                                                                                            سيرة ذاتية   

وال  واحداً  ومرشداً  إماماً  أتبع  أي   « القبلةَ د  حِّ أن:  «وَ  أخر رسائل  ويف  الرسالتني  هاتني 
تنشغل بغريه! (١)

: أهيام  مل توافق هذه الوصية -آنذاك- استعدادي وأحوايل الروحية.. وأخذت أفكر ملياً
أتبع!. أأسري وراء هذا، أم أسري وراء ذاك؟ احرتت كثيراً وكانت حرييت شديدة جداً، إذ يف كل 

منهام خواص وجاذبية، لذا مل أستطع أن أكتفي بواحد منهام.
وحينام كنت أتقلب يف هذه احلرية الشديدة.. إذا بخاطر رحمانيّ من اهللا سبحانه وتعاىل 

خيطر عىل قلبي وهيتف يب:
الكواكب  هذه  وشمس  كلها..  اجلداول  هذه  ومنبع  مجيعها..  الطرق  هذه  بداية  «إن 
السيارة.. إنام هو القرآن الكريم فتوحيد القبلة احلقيقي إذن ال يكون إالّ يف القرآن الكريم.. 
فالقرآن هو أسمى مرشد.. وأقدس أستاذ عىل اإلطالق.. ومنذ ذلك اليوم أقبلت عىل القرآن 
االرتشاف  حق  يرتشف  أن  من  قارص  الناقص  فاستعدادي  منه..  واستمددت  به  واعتصمت 
بفضل  ولكن  احلياة،  عىل  الباعث  السلسبيل  كالنبع  هو  الذي  احلقيقي  املرشد  ذلك  فيضَ 
وأصحاب  القلوب  ألهل  السلسبيل  وذلك  الفيض،  ذلك  نبني  أن  يمكننا  نفسه  الفيض  ذلك 
رسائل  الكريم (أي  القرآن  من  املستقاة  واألنوار  فـ«الكلامت»  درجته.  حسب  كلٌ  األحوال، 
وأحوال  وروحية،  قلبية،  مسائل  أيضاً  بل  وحدها  عقلية  علمية  مسائل  ليست  إذن  النور) 

إيامنية.. فهي بمثابة علوم إهلية نفيسة ومعارف ربانية سامية»». (٢)
عىل عتبة  سعيد اجلديد

انشغل  -الذي  القديم  آنئذٍ  سعيد  وكان  املبارك،  شهر  رمضان  إسطنبول  يف  «كنت   
كنت  وحينام  بالذات  الفرتة  هذه  يف  اجلديد..  إىل  سعيد  ينقلب  أن  وشك  عىل  بالفلسفة- 

أتأمل يف املسالك الثالثة املشار إليها يف ختام سورة الفاحتة بـ ﴿ ; > = < ? 
تكون  ما  أشبه  حادثة  وهي  اخليالية  احلادثة  تلك  رأيت    ﴾C  B  A  @

(١) نص العبارة: «وحيث قد طلبت اهلمة من كامل االلتفات فبرش لك ترجع سالماً وغانماً، لكن ال بد من أن تراعي 
شرطاً واحداً وهو: توحيد قبلة التوجه. فإن جعل قبلة التوجهِ متعددة إلقاءُ السالك نفسه إىل التفرقة.ومن األمثال 
من  والسبعون  اخلامس  ». (املكتوب  أصالً حمل  يف  ليس  املحال  بني  واملرتدد  حمل  كل  يف  حمل  يف  املقيم  إن  املشهورة: 

مكتوبات اإلمام  الرباين ١ ص٨٧. ترمجة:  حممد مراد).
(٢) املكتوبات، املكتوب الثامن والعرشون، املسألة الثالثة.
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الجديد                                                                                     ١٩٥ سعيد    مــولــد 

النظم.  يشبه  وبام  خيالية  سياحة  صورة  عىل  كتايب «اللوامع» (١)  يف  حينها  يف  سجلتها  بالرؤيا. 
وقد حان اآلن وقت ذكر معناها ورشحها، حيث إهنا تسلط األضواء عىل احلقيقة املذكورة.

كنت أر نفيس وسط صحراء شاسعة عظيمة، وقد تلبدت السامء بسحب قامتة مظلمة، 
األنفاس تكاد ختتنق عىل األرض كافة، فال نسيم وال ضياء وال ماء، كل ذلك مفقود.

تومهت أن األرض مأل بالوحوش والضواري واحليوانات الضارة، فخطر عىل قلبي 
أن يف اجلهة األخر من األرض يوجد نسيم عليل وماء عذب وضياء مجيل، فال مناص إذاً من 
العبور إىل هناك.. ثم وجدتني وأنا أُساق إىل هناك دون إراديت.. دخلت كهفاً حتت األرض، 
كثريين  أن  أشاهد  وأنا  خطوة  خطوة  األرض  جوف  يف  سرتُ  اجلبال،  بأنفاق  يكون  ما  أشبه 
قد سبقوين يف امليض من هذا الطريق حتت األرض دون أن يكملوا السري، إذ ظلوا يف أماكنهم 
- أصوات عددٍ منهم.. ثم تنقطع األصوات. خمتنقني، فكنت أر آثار أقدامهم، وأسمع -حيناً

فيا صديقي الذي يرافقني بخياله يف سياحتي اخليالية هذه! 
إن تلك األرض هي «الطبيعة» و«الفلسفة الطبيعية»، أما النفق فهو املسلك الذي شقه 
ملشاهري  الفالسفة  فهي  رأيتها  التي  األقدام  آثار  وأما  احلقيقة،  لبلوغ  بأفكارهم  الفلسفة   أهل 
و الفارايب..  سينا  كا بن  الدهاة  أصوات  هو  أصوات  من  سمعته  وما   (٢) و أرسطو.  كأ فالطون 
األصوات  كانت  ولكن  األماكن،  من  عدد  يف  له  وقوانني  سينا  البن  أقواالً  أجد  كنت  نعم، 
تنقطع كلياً، بمعنى أنه مل يستطع أن يتقدم، أي إنه اختنق.. وعىل كل حال فقد بينت لك بعض 

احلقائق الكامنة حتت اخليال ألخفف عنك تلهفك وتشوقك.. واآلن أعود إىل ذكر سياحتي:
ظلامت  يبدد  كهربائي،  مصباح  األول:  بيدي؛  جيعالن  بشيئني  وإذا  السري،  يب  استمر 
كثيفة للطبيعة حتت األرض. واآلخر: آلة عظيمة، تفتت صخوراً ضخمة هائلة أمثال اجلبال 

فينفتح يل الطريق.
(١) املنشور ملحقاً بمجموعة «الكلامت».

(٢) وإن قلت: فام تكون أنت حتى تنازل هؤالء املشاهري؟ فهل أصبحت نظري ذبابة حتى تتدخل يف طريان الصقور؟ وأنا 
أقول: ملا كان يل أستاذ أزيل وهو القرآن العظيم، فال أراين مضطراً أن أبايل -ولو بقدر جناح ذبابة- يف طريق احلقيقة 
واملعرفة بأولئك الصقور الذين هم تالميذ الفلسفة امللوثة بالضاللة والعقل املبتىل باألوهام. فمهام كنت أدنى منهم 
درجة إال أن أستاذهم أدنى بدرجات ال حدّ هلا من أستاذي، فبفضل أستاذي ومهته مل تستطع املادة التي أغرقتهم أن 
تبلل قدمي. نعم، إن اجلندي البسيط احلامل ألوامر سلطان عظيم وقوانينه يمكنه أن ينجز من األعامل ما ال ينجزه 

مشري لد ملك صغري.(املؤلف).
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١٩٦                                                                                                            سيرة ذاتية   

مِس يف أذين آنذاك أن هذا املصباح واآللة، قد منحتا لك من خزينة القرآن الكريم..  وهُ
وهكذا فقد رست مدة عىل هذا املنوال، حتى رأيت نفيس قد وصلت إىل اجلهة األخر، فإذا 
الشمس مرشقة يف سامء صافية مجيلة ال سحاب فيها، واليوم يوم ربيع هبيج، والنسيم هيب كأن 
ته البهجة ودبّ الفرح يف كل  ماً عمّ فيه الروح، واملاء السلسبيل العذب جيري، فقد رأيت عالَ

مكان، فحمدتُ اهللا. 
أحداً  إن  بل  عليها،  السيطرة  أستطيع  وال  أملكها  ال  أين  فرأيت  نفيس،  إىل  نظرت  ثم 
أطبقت  وقد  الشاسعة،  الصحراء  تلك  يف   أخر مرة  نفيس  رأيت  غرة  حني  وعىل  خيتربين، 
سائقاً  وأحسست  الضيق..  من  ختتنق  تكاد  واألنفاس  السامء،  فأظلمت  أيضاً  القامتة  السحب 
يسوقني إىل طريق آخر، إذ رأيت أين أسري يف هذه املرة عىل األرض وليس يف جوفها يف طريقي 
إىل اجلهة األخر.. فرأيت يف سري هذا أموراً عجيبة ومشاهد غريبة التكاد توصف؛ فالبحر 
تلك  أن  إالّ  واملصاعب.  العوائقَ  أمامي  يلقي  يشء  وكل  هتددين  والعاصفة   ، عليّ غاضب 
هب يل من القرآن الكريم من وسيلة سياحية. فكنت أتغلب عليها  املشاكل تُذلّل بفضل ما وُ
بتلك الوسيلة.. وبدأت أقطع السري خطوة خطوة، شاهدت أشالء السائحني وجنائزهم ملقاة 

نهِ هذه السياحة إالّ واحدٌ من ألف..  عىل طريف الطريق، هنا وهناك فلم يُ
اجلهة  إىل  ووصلت  اخلانقة،  السحب  تلك  ظلامت  من  نجوت  فقد  حال  كل  وعىل 
وبدأت  العليل،  النسيم  وتنفستُ  اجلميلة،  احلقيقية  الشمس  وقابلت  األرض،  من   األخر

أجول يف ذلك العامل البهيج كاجلنة، وأنا أردد: احلمد هللا.
يف  ني  فأرجعَ آخر،  طريقاً  يريني  أن  يريد  كأنه  مَن  فهناك  هنا،  ك  اُترَ لن  أنني  رأيت  ثم 
األعىل  من  نازلة  بأشياء  فإذا  فنظرت  الشاسعة..  الصحراء  تلك  عليه..  كنت  ما  إىل  احلال 
كنـزول املصاعد «الكهربائية» بأشكال متباينة وأنامط خمتلفة بعضها يشبه الطائرات وبعضها 
بأحد  يتعلق  أن  يمكن  إنسان  فأيّام  وهكذا.  املتدلية..  كالسالل   وأخر بالسيارات،  شبيه 
يف  أنا  وإذا  إحداها،  فركبت  األعىل..  إىل  به  يُعرج  فإنه  وقوته،  قابليته  حسب  األشياء،  تلك 
دقيقة واحدة فوق السحب وعىل جبال مجيلة خمضورضة، بل ال تبلغ السحب منتصف تلك 
وحينام  نسيم..  وألطف  ماء  وأعذب  ضياء،  أمجل  مكان  كل  يف  وتُشاهد  الشاهقة..  اجلبال 
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الجديد                                                                                     ١٩٧ سعيد    مــولــد 

رسحت نظري إىل اجلهات كلها رأيت أن تلك املنازل النورانية -الشبيهة باملصاعد- منترشة 
السياحتني  تلكام  يف  األرض  من   األخر اجلهة  يف  مثلها  شاهدت  كنت  ولقد  مكان.  كل  يف 
السابقتني.. ولكن مل أفهم منها شيئاً، بيد أنى اآلن أفهم أن هذه املنازل إنام هي جتليات آليات 

القرآن احلكيم.
وهكذا فالطريق األول:  هو طريق  الضالني املشـار إليه بـ ﴿ C﴾  وهو مسلك 
وا إىل مفهوم «الطبيعة» وتبنّوا أفكار  الطبيعيني.. وقد شعرتم مد صعوبة الوصول  الذين زلّ

إىل احلقيقة من خالل هذا السري امليلء باملشكالت والعوائق.
األسباب  بَدة  عَ مسلك  فهو    ﴾A @ ﴿ بـ   إليه  املشار  الثاين:   والطريق 
حقيقة  بلوغ  ويريدون  التأثري،  إليها  ويسندون  الوسائط،  إىل  واإلجياد  اخللق  حييلون  والذين 

احلقائق، ومعرفة اهللا جل جالله عن طريق العقل والفكر وحده، كاحلكامء املشائني.
أما الطريق الثالث:  املشار إليه بـ  ﴿ > = <﴾  فهو الرصاط املستقيم واجلادة 
النورانية ألهل القرآن، وهو أقرص الطرق وأسلمه وأيرسه، ومفتوح أمام الناس كافة ليسلكوه، 

وهو مسلك ساموي رمحاين نوراين». (١)
السنة النبوية مصابيح اهلد

وكلُّ   ، سنَّةٍ كلُّ  ومصابيح،  نجوماً  نية  السَّ نَن  السُّ الظلامت،  يف  سريي  يف  شاهدت  «إنّي 
دٍّ رشعي يتلمع بني ما ال يُحرص من الطرق املظلمة المضلّة. وباالنحراف عن السنة يصري  حَ
اجلبال-  -أمثال  األثقال  ومطية  األهوال،  ومعرض  األوهام،  ومركَب  الشياطني،  لعبة  املرء 

التي حتملها السنةُ عنه لو اتّبعها.
استَصعد  بجزئي  ولو  استمسك  من  السامء،  من  ية  المتدلّ كالحبالِ  السننَ  وشاهدتُ 
يبلُغَ  أن  يريد  ن  كمَ الناس،  بني  الدائر  العقل  عىل  واعتمدَ  ها  فَ خالَ مَن  ورأيتُ  واستسعد، 

 `  _  ^ ﴿ قَ  فرعون  بـ  تَحمّ كام  ق  فيتحمّ األرضية  بالوسائل  الساموات  أسباب 
a﴾  (غافر:٣٦). (٢)

(١) الكلامت، الكلمة الثالثون.
(٢) املثنوي العريب النوري، ذيل القطرة.
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١٩٨                                                                                                            سيرة ذاتية   

القديم»  حالة  «سعيد  من  للخروج  اهللا،  إىل  الفقري  السعيد  هذا  يسعى  كان  فعندما 
كأهنام  شعرت  فقد  رهيب،  معنوي  إعصار  إزاء  احلقائق  ضمن  وتدحرجا  وقلبي  عقيل  ارتج 
يتدحرجان هبوطا تارة من الثريا إىل الثر وتارة صعدا من الثر إىل الثريا، وذلك النعدام 

املرشد، ولغرور النفس األمارة.
يف  منها  كل  آداهبا،  أبسط  حتى  بل  الرشيفة  النبوية  السنة  مسائل  أن  حينئذ  فشاهدت 
مصباح  مفتاح  حكم  يف  منها  وكل  السفن،  يف  احلركة  اجتاه  يبني  الذي  البوصلة  مؤرش  حكم 

يضيئ ما ال حيرص من الطرق املظلمة املرضة. 
وبينام كنت أر نفيس يف تلك السياحة الروحية أرزح حتت ضغط مضايقات كثرية 
املتعلقة  الرشيفة  السنة  مسائل  تتبعت  كلام  بخفة  أشعر  يب  إذا  هائلة،  أثقال  أعباء  وحتت 
األعباء.  تلك  كاهيل  عن  وترفع  األثقال  مجيع  عني  حتمل  كانت  وكأهنا  احلاالت،  بتلك 
العمل  هذا  يف  «هل  مثل:  والوساوس  الرتدد  مهوم  من  للسنة  تام  باستسالم  أنجو  فكنت 
تشتد  السنة  عن  يدي  كففت  ما  متى  أين   أر وكنت  حق؟».  هو  هل   تر مصلحة؟ 
وأنا  تثقل..  واألمحال  وتغمض،  تتوعر  املجهولة  والطرق  وتكثر،  املضايقات  موجات 
اعتصمت  ما  متى  أشعر  كنت  بينام  مظلمة.  والطريق  قصري،  ونظري  العجز  غاية  يف  عاجز 
واألثقال  ساملة،  آمنة  طريق  كأهنا  وتظهر  أمامي  من  تتنور  الطريق  أن  هبا  ومتسكت  بالسنة، 

تزول.  والعقبات  ختف 
حيث  باملشاهدة،  اإلمام  الرباين  حكم  فصدقت  الفرتة  تلك  يف  أحسست  هكذا  نعم، 
يقول: «بينام كنت أقطع املراتب يف السري والسلوك الروحاين، رأيت أن أسطع ما يف طبقات 
الرشيفة  السنة  اتباع  اختذوا  الذين  أولئك  هم  وأسلمهم  وآمنهم  وألطفهم  وأرقاهم   األولياء، 
من  واحتشاماً  بهاءً  أكثر  يظهرون  الطبقة  لتلك  العوام  كان  األولياء  حتى  للطريقة،  أساسا 

 األولياء اخلواص لسائر الطبقات».
نعم، إن اإلمام الرباين جمدد األلف الثاين ينطق باحلق، فالذي يتمسك بالسنة الرشيفة 

ويتخذها أساساً له، هلو أهل ملقام املحبوبية يف ظل حبيب اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ». (١)

(١) اللمعات، اللمعة احلادية عرشة.
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الجديد                                                                                     ١٩٩ سعيد    مــولــد 

سلكتُ طريقاً غري مسلوك بني العقل والقلب
فيربزه  العقل؛  ليد  الذوقي  ه  مشهودَ القلبُ  فيعطي  سريه  يف  قلبي  يرافق  قد  عقيل  «إن 

ن التمثييل. (١) العقلُ عىل عادته يف صورة المبرهَ
[وسجل يف مقدمات مؤلفاته يف هذه الفرتة:]

يف  تولدتْ  إنام  والكلامت  مدهش،  وقتٍ  يف  نفيس  مع  فجائية  مكاملات  الرسالة  هذه 
من  واحد  آن  يف  رأيس  يتدحرج  النريان،  مع  األنوارُ  فيه  تتصارع  كإعصار  هائلة  جمادلة  أثناء 
طريقاً  سلكتُ  إذ  الثريا؛  إىل   الثر من  األوج،  إىل  احلضيض  ومن  احلضيض،  إىل  األوج 
فكلام  والصعود.  السقوط  دهشة  من  عقيل  ودار  والقلب،  العقل  بني  برزخٍ  يف  مسلوك،  غري 
يل  يمكن  ال  ما  عىل  كلمةً  أضع  ما  وكثيراً  هبا.  ره  ألتذكّ عالمة  عليه  نصبتُ  نوراً  صادفتُ 
التعبري عنه، لإلخطار والتذكري، ال للداللة.. فكثيراً ما نصبتُ كلمة واحدة عىل نور عظيم..
ثم شاهدت أن أولئك األنوار الذين يمدونني يف بطون أرض الظلامت ما هم إالّ شعاعات 

شمس القرآن متثلوا يل مصابيح..
اللّهم اجعل القرآن نوراً لعقولنا، وقلوبنا، وأرواحنا ومرشداً ألنفسنا.. آمني. (٢)

أر مسائل تلك الرسائل وسائلَ وسالمل.. للصعود إىل الزنابيل النورانية المتدليّة من 
من  آيةٍ  قدمَ  ها  رأسُ ويماسّ  إالّ  منها  مسألةٍ  من  فام  الفرقانية.  اآليات  هي  التي  الرمحن  عرش 
الفرقان؛ فمسائلها وإن حصلت يل أول ما حصلت شهودية وحدسية وذوقية، لكن لدخويل 
يف صحراء اجلنون مع رفاقة عقيل مفتوح اجلفون -فيام يغمض فيه ذوو األبصار- لفّ عقيل 
عىل عادته ما رآه قلبي يف مقاييسه ووزنه بموازينه واستمسكه برباهينه.. صارت مسائل هذه 
أن  والعلم  الفكر  جهة  من  ضلّ  ملن  فيمكن  استداللية،  مربهنة  كأهنا  اجلهة  هذه  من  الرسائل 
بالتهذيب  منها  يستخرج  أن  يمكن  بل  الفلسفية،  األفكار  مزالق  من  يُنجيه  ما  منها  يستفيد 
ضالالت  لردّ  والرصانة  القوة  غاية  يف  جديد  كالمٍ  وعلمَ  إيامنية  عقائد  واإليضاح  والتنظيم 
آفاق  يف  املتشتت  بعقله  قلبُهُ  التحق  أو  بقلبه،  عقلهُ  اختلط  ملن  يمكن  بل  الزمان،  هذا  أفكار 

(١) املثنوي العريب النوري، شعلة من أنوار شمس القرآن.
(٢) املثنوي العريب النوري، مقدمة املؤلف، تنبيه.
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الكثرة أن يستنبط منها طريقة كسكة احلديد متينةً أمينة يسلك فيها حتت إرشاد القرآن الكريم..
كيف ال، وكل ما يف رسائيل من املحاسن ما هو إالّ من فيض القرآن..

وهللا احلمد كان القرآن هو مرشدي وأستاذي يف هذا الطريق.
نعم، مَن استمسكَ به استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام هلا. (١) 

ال حتسبن أن ما أكتبه يشء مضغته األفكار والعقول. كال! بل فيض أفيض عىل روحٍ 
تذوقه  سياالً  شيئاً  أيضاً  تظنه  وال  الكريم،  القرآن  من  باالستمداد  مقروح،  وقلب  جمروح 
مريضٍ  وقلبٍ  عليلٍ  عقلٍ  عىل  انعكست  ثابتة  حقائق  من  أنوارٌ  بل  كال!  يزول.  وهو  القلوب 

ونفسٍ عمي.
إين ما أدري كيف صار عقيل ممزوجاً بقلبي، فرصت خارجاً عن طريق  أهل العقل من 
علامء  السلف وعن سبيل  أهل القلب من الصاحلني، فإن وافقتُهام فبها ونعمت وإن خالفتُ يف 

. كالمي أي السبيلني منهام فهو مردود عليّ
يقال:  حتى  برهاناً  ليس  واالستدالل  الربهان  صورة  من  املسائل  يف  يصادفك  ما  إنّ 
القرآن  من  املفاضة  اليقني  بأنوار  واستحفظت  وعقدت  قيدت  حدسية  مبادئ  بل  نظر!  فيه 

الكريم. (٢)
إنه يمكن أن يذهب الموفَّق من الظاهر إىل احلقيقة بال مرور عىل برزخ الطريقة؛ وقد 
رأيتُ من القرآن طريقا إىل احلقيقة بدون الطريقة، أي املشهورة. وكذا رأيت طريقاً موصالً إىل 

العلوم املقصودة بدون املرور عىل برزخ العلوم اآللية». (٣)
عرض مراحل السري نحو  سعيد اجلديد

«كان  سعيد القديم -قبل حوايل مخسني سنة- لزيادة اشتغاله بالعلوم العقلية والفلسفية 
الطريقة  بني  اجلامعني  عداد  يف  داخالً  احلقائق،  حقيقة  إىل  للوصول  ومدخالً  مسلكاً   يتحر
جهد  بل  الطريقة-  أهل  وحدها -كأكثر  القلبية  باحلركة  يكتفي  وال  يقنع  ال  وكان  واحلقيقة. 

ا، قطرة، خامتة. (١) املثنوي العريب النوري، ذيل احلباب، إفادة املرام؛ وانظر أيضً
(٢) املثنوي العريب النوري، شمة من نسيم هداية القرآن، إفادة املرام.

(٣) املثنوي العريب النوري، شمة (٣).
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اه مداومة النظر يف كتب  كل اجلهد أوالً إلنقاذ عقله وفكره من بعض األسقام التي أورثتها إيّ
 الفالسفة. 

احلقيقة،  عظامء  أهل  ببعض  يقتدي  أن  األسقام-  هذه  من  تخلّص  أن  -بعد  أراد  ثم 
املتوجهني إىل احلقيقة بالعقل والقلب، فرأ أن لكلٍ من أولئك العظامء خاصيّة جاذبة خاصة 

به، فحار يف ترجيح بعضهم عىل بعض.
«اإلمام  مكتوبات  يف  ما   - باجلروح  املمخض  القديم  السعيد  ذلك  قلب  عىل  فخطر 
، وإن  د القبلة» أي إن األستاذ احلقيقي إنام هو القرآن ليس إالّ : «وحِّ  الرباين» من أمره له غيباً
ن ذلك األستاذ القديس بالسلوك  توحيد القبلة إنام يكون بأستاذية القرآن فقط، فرشع بإرشادٍ مِ
املجاهدة  إىل  وشبهاهتا  بشكوكها  األمارة  نفسه  واضطرته  وجه،  أغرب  عىل  وقلبه  بروحه 

املعنوية والعلمية.
وخالل سلوكه ذلك املسلك ومعاناته يف دفع الشكوك، قَطَع املقامات، وطالع ما فيها، 
واإلمام  الرباين  اإلمام  الغزايل  فعله  كام  بل  األبصار،  غض  مع  االستغراق  أهل  يفعله  كام  ال 
وجالل الدين الرومي، مع فتح أبصار القلب والروح والعقل، فسار فيها -أي يف املقامات- 
فِّق  ورأ ما فيها بتلك األبصار كلها، منفتحةً من غري غضٍ وال غمض. فحمداً هللا عىل أن وُ
عىل مجع الطريقة مع احلقيقة بفيض القرآن وإرشاده، حتى بيّن برسائل النور التي ألفها  «سعيد 

: اجلديد» حقيقةَ
(١)  


          


   

  
 

ة  لقد كان يف سياحته وسلوكه ذلك السلوك يف تلك املقامات، ساعياً بالقلب حتت نظَارَ
العقل، وبالعقل يف محاية القلب كاإلمام  الغزايل واألمام  الرباين وجالل الدين الرومي، فبادر 
منها  وبخالصه  واألوهام.  الوساوس  من  نفسه  وخلّص  وروحه،  قلبه  جراحات  ضامد  إىل 
انقلب  سعيد القديم إىل  سعيد اجلديد، فألّف بالعربية ما هو بحكم املثنوي الرشيف -الذي هو 
أصالً بالفارسية- رسائل عدة يف أوجز العبارات. وكلام سنحت له الفرصة أقدم عىل طبعها، 
بالرتكية  رسالتني  مع   «أخر ودروس  شعلة  شمة،  ذرة،  زهرة،  حبة،  حباب،  وهي: «قطرة، 

(١) أليب العتاهية يف ديوانه، وينسب إىل عيل كرم اهللا وجهه، ونسبه ابن كثري يف تفسريه إىل ابن املعتز.
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٢٠٢                                                                                                            سيرة ذاتية   

ومها: «ملعات ونقطة». (١)وبيّن ذلك املسلك يف غضون نصف قرن من الزمان يف رسائل النور 
من  واسعة  كلية  بمجموعة  شبيهة  أصبحت  بل  والشيطان،  النفس  جهاد  عىل  تقترص  مل  التي 

«املثنوي» تنقذ احليار املحتاجني وتنتشل املنساقني إىل الضاللة من  أهل الفلسفة.
إن املناظرة اجلارية بني ذينك السعيدين - سعيد القديم واجلديد- كانت دافعة للشيطان، 
احلقيقة،  طالب  من  اجلراحات  لذوي  حاذقة  طبيبة  النور  رسائل  غدت  حتى  للنفس،  قاهرةً 

سكتةً ألهل اإلحلاد والضاللة». (٢) لزمةً ومُ وأصبحت مُ
ما كتبتُ إالّ ما شاهدت

«إين قد ساقني القدر اإلهلي إىل طريق عجيب، صادفتُ يف سريي فيه مهالك ومصائب 
، فالتجأت بعجزي إىل ريب.. فأخذت العنايةُ األزلية بيدي، وعلّمني  ، فاضطربتُ وأعداء هائلةً
القرآنُ رشدي، وأغاثتني الرمحة فخلصتني من تلك املهالك. فبحمد اهللا صرتُ مظفراً يف تلك 

املحاربات مع النفس والشيطان اللذين صارا وكيلني فضوليني ألنواع أهل الضالالت..
فأوالً ابتدأت المشاجرةُ بيننا يف هذه الكلامت املباركة وهي:

فوقع  باهللا..  إال  قوة  وال  حول  وال  أكرب،  واهللا  اهللا،  إالّ  إله  وال  هللا،  واحلمد  اهللا،  سبحان 
. فكلُّ مجلة، بل كل قيد يف هذه الرسالة نتيجة  حتت كلٍ من هذه احلصون احلصينة ثالثون حرباً

(١) بدأ بتأليف هذه الرسائل يف األشهر األخرية من سنة ١٩٢١م وأمتها يف ١٩٢٣/٤.
والتي طبعت منها باللغة العربية:  

١-قطرة من بحر التوحيد وذيل القطرة (ط. ١٩٢٢).  
٢-شمة من نسيم هداية القرآن وذيل الشمة (ط. ١٩٢٢).  

٣-حبة من نواتات ثمرة من ثمرات جنان القرآن وذيل احلبة (ط. ١٩٢٢).  
٤-زهرة من رياض القرآن احلكيم وذيل الزهرة (ط. ١٩٢٣).  

٥-ذرة من شعاع هداية القرآن (ط. ١٩٢٢)وذيل الذرة (ط. ١٩٢٣).    
٦-باب من عامن القرآن وذيل احلباب (ط. ١٩٢٣).  

٧-شعلة من أنوار شمس القرآن (ط. ١٩٢٣).  
وطُبعت منها باللغة الرتكية:   

٨-ملعات (ط. ١٩٢١).  
٩- نقطة من نور معرفة اهللا جل جالله (ط. ١٩٢١).  

(٢) املثنوي العريب النوري، مقدمة املؤلف.
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الجديد                                                                                     ٢٠٣ سعيد    مــولــد 

 .. شاهدتُ ما  إالّ  كتبتُ  فام  ممسك..  وأدنى  ع  مطمَ منها  شئ  يف  للعدوّ  يبق  مل  حلرب  مظفريةٍ 
بحيث مل يبق لنقيضه عندي إمكانٌ ومهي.. (١) 

وإنني أعرتف وأنادي بأعىل صويت: بأين عاجز، قارص يف اإلفهام، لكن أقول تحديثاً 
علم  أو  اليقني  عني  أتيقن  أو  أشاهد  ما  أكتب  إنام  أخدعكم،  ال  بأين  لألمانة  وأداء  بالنعمة 

اليقني». (٢)
سنة ١٩٢٢م/١٣٣٩هـ

نفور من احلياة االجتامعية وانقالب روحيّ
ين  «بعدما نجوت من أرس  الروس يف احلرب العاملية األوىل، لبثت يف إسطنبول خلدمة  الدّ
ة الشيخ  يف  «دار  احلكمة اإلسالمية» حوايل ثالث سنوات. ولكن بإرشاد القرآن الكريم وبهمّ
إسطنبول،  يف  احلضارية  احلياة  من  وملل  سأم  عندي  تولّد  بالشيخوخة،  وبانتباهي  الگيالين، 
إىل  ربة»  الغُ بـ«داء  املسمى  واحلنني  الشوق  فساقني  البهيجة،  االجتامعية  حياهتا  من  وبت  أنفر 

بلديت، إذ كنت أقول: ما دمت سأموت فألمت إذن يف بلديت. (٣)
التي  ظاهرها  إسطنبول  يف  البهيجة  الدنيوية  احلياة  تلك  من  النفور  جاءين  هكذا  نعم، 
اللذة، من ذلك التأمل والنظر يف شعيراتٍ بيضاء لرأيس وحليتي، ومن عدم الوفاء الذي بدر 
من الصديق الويف املخلص.. حتى بدأت النفس بالبحث والتحري عن أذواق معنوية بدال عام 
افتتنت به من أذواق، فطلبت نوراً وسلواناً يف هذه الشيخوخة التي تبدو ثقيلة ومزعجة ومقيتة 
تلك  لوجدان  وفقني  أن  سبحانه  له  وشكر  شكر  وألف  والمنّة  احلمد  فلله  الغافلني.  نظر  يف 
األذواق اإليامنية احلقيقية الدائمة يف «ال إله إالّ هو» ويف نور التوحيد بدال من تلك األذواق 
الدنيوية التي ال حقيقة هلا وال لذة فيها، بل ال خري يف عقباها. وله احلمد أن وفقني كذلك ألجد 
الشيخوخة خفيفة الظل أتنعم بدفئها ونورها بخالف ما يراه  أهل الغفلة من ثقل وبرودة. (٤) 

ففي بداية شيخوختي ومستهلها، ورغبة منّى يف االنزواء واالعتزال عن الناس، بحثَتْ 
(١) املثنوي العريب النوري، قطرة من بحر التوحيد، إفادة املرام.

(٢) املثنوي العريب النوري، شمة، إفادة املرام.
(٣) اللمعات، اللمعة السادسة والعرشون، الرجاء الثالث عرش.
(٤) اللمعات، اللمعة السادسة والعرشون، الرجاء احلادي عرش.
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٢٠٤                                                                                                            سيرة ذاتية   
روحي عن راحة يف الوحدة والعزلة عىل  «تل يوشع» املطل عىل  البسفور. (١) فلام كنت -ذات 
من  لوحة  الشيخوخة  بنذير  رأيت  املرتفع،  التل  ذلك  عىل  من  األفق  إىل  بنظري  أرسح  يوم- 
من  عمري،  شجرة  قمة  من  بنظري  لتُ  جُ حيث  ورقة،  حزناً  تتقطر  والفراق  الزوال  لوحات 
الغصن اخلامس واألربعني منها، إىل أن انتهيت إىل أعامق الطبقات السفىل حليايت، فرأيت أن 
يف كل غصن من تلك األغصان الكائنة هناك ضمن كل سنة جنائز ال حترص من جنائز أحبايب 
وأصدقائي وكل مَن له عالقة معي، فتأثرت بالغ التأثر من فراق األحباب وافرتاقهم، وترنمت 

: بأنني  «فضويل البغدادي»(*) عند مفارقته األحباب قائالً
 


        







        


  

أسلّى  نور،  نافذة  وعن  رجاء،  باب  عن  الغائرة  احلرسات  تلك  خالل  من  بحثتُ  لقد 
ين بنور باهر، إنه منحني نوراً ال ينطفئ أبداً،  هبا نفيس، فإذا بنور اإليامن باآلخرة يغيثني ويمدّ

(٢) . ورجاءً ال خييب مطلقاً
وعىل  «تل يوشع» املطل عىل  البسفور بإسطنبول، عندما قررت ترك الدنيا، أتاين أصحاب 
أعزاء، ليثنوين عن عزمي ويعيدوين إىل حالتي األوىل، فقلت هلم: «دعوين وشأين إىل الغد، كي 
أستخري ريب». ويف الصباح الباكر خطرت هاتان اللوحتان إىل قلبي، ومها شبيهتان بالشعر، إالّ 
أهنام ليستا شعراً، وقد حافظت عىل عفويتهام وأبقيتهام كام وردتا ألجل تلك اخلاطرة امليمونة...

اللوحة األوىل  (وهي لوحة تصور حقيقة الدنيا لد  أهل الغفلة)
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(١) اختذ دعاء «اجلوشن الكبري» و«االسم األعظم» وردا له يف  تل يوشع. (ب) ٨٨٢ عن ملعه لر (عثامنية).

(٢) اللمعات، اللمعة السادسة والعرشون، الرجاء اخلامس.
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الجديد                                                                                     ٢٠٥ سعيد    مــولــد 
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اللوحة الثانية  (وهي لوحة تشري إىل حقيقة الدنيا لد أهل اهلداية)
.
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٢٠٦                                                                                                            سيرة ذاتية   

للشيخ الكيالين قُدس رسه (١) بعد عرص يوم من أيام  احلسنى  قصيدة األسامء  وقرأت 
باألسامء  مناجاة  أكتب  أن  فوددت  سنة-  وعرشين  مخس  قبل  -وذلك  املبارك  رمضان  شهر 
تب هذا القدر يف حينه، إذ إنني أردت كتابة نظرية ملناجاة أستاذي اجلليل السامي،  احلسنى، فكُ

ولكن هيهات، فإين ال أملك موهبة يف النظم. لذا عجزت، وظلت املناجاة مبتورة...»

هو الباقي
 

 




 

 


          



     


    


   



  

  
             

     



   

     



 

 


      



    



     


         

   
  





       


           

    


   



  

  
  


      

          
     




     

 
   

 



     


          

    


     

 

  
  


           


      

    

    





        

   

          

        

    
 
       

       
         

   

(١) تبدأ القصيدة باآليت:
 

  

  

 

                

 
 

 
    



           

 

  


  


 




وخيتمها باألبيات اآلتية:  

    
 

    
                 


 



  

  





    

   

             

  




  






 


  


  

 

              


 


  


  


  




(عن جمموعة األحزاب للكمشخانوي ١ ص٥٧٥)
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الجديد                                                                                     ٢٠٧ سعيد    مــولــد 

لت  «سعيد القديم» إىل « سعيد اجلديد» الواقعة التي حوّ
الواقعة  تلك  الدنيا.  حياةِ  حقيقةُ  فيها  تتمثل  التي  اخليالية  الواقعة  هذه  إىل  استمع 

لته إىل  «سعيد اجلديد» وهي: التمثيلية(١) التي رآها  «سعيد القديم» فحوّ
قد  سيدي  وكان  بعيد،  مكانٍ  إىل  ل  أُرسَ أي  طويل،  طريقٍ  يف  أسافر  كأين  نفيس  «رأيتُ 
فيه  فندقٍ  إىل  دخلتُ  حتى  شيئاً،  يومٍ  كلَّ  منها  يمنحني  ذهبية  لرية  ستني  مقدارَ  يل  ص  خصّ
والسهر  القامر  مائدة  عىل  واحدة  ليلةٍ  يف  لريات-  عشرُ  أملك -وهي  ما  ر  أبذّ فطفقتُ  ملهى 
مما  شيئاً  آخذ  ومل  بيشء،  أتّجر  مل  اليدين  صفر  وأنا  فأصبحتُ  واإلعجاب.  الشهرة  سبيل  يف 
سأحتاج إليه يف املكان الذي أقصده، فلم أوفّر لنفيس سو اآلالم واخلطايا التي ترسبتْ من 
ات واآلهات التي ترشحت من تلك السفاهات  لذات غري مرشوعة، وسو اجلروح والغصّ

. فقال: والسفاالت.. وبينام أنا يف هذه احلالة الكئيبة احلزينة البائسة إذ تمثّل أمامي رجلٌ
الذي  البلد  إىل  وستذهب  للعقاب،  مستحقاً  وصرتَ   ، ًسد رأساملك  مجيع  «أنفقت 
. وبإمكانك أن  ه خاويَ اليدين. فإن كنتَ فطناً وذا بصرية فبابُ التوبة مفتوحٌ مل يغلق بعدُ تريدُ
خر نصف ما حتصل عليه، مما بقي لك من اللريات اخلمس عرشة لتشرتي بعضاً مما حتتاج  تدّ

إليه يف ذلك املكان.» استشرتُ نفيس فإذا هي غري راضية بذلك.
 . ثَه». ولكن وجدتُ نفيس غري راضية هبذا أيضاً لُ فقال الرجل: «فادّخر إذن ثُ

ع العادةَ التي ابتُليت هبا. فأدار الرجلُ  »، فرأيتُ نفيس ال تريد أن تَدَ هُ فقال: «فادّخر ربعَ
ةٍ وغيظٍ ومىض يف طريقه. ثم رأيتُ كأن األمور قد تغيّرت، فرأيت نفيس  رأسه وأدبر يف حدّ
دهشتي،  من  فاضطربت  األرض،  حتت  نفق  داخل  يف  فائقة  برسعة  منحدراً  ينطلق  قطار  يف 
. ومن الغريب أنه كانت تبدو  ولكن ال مناص يل حيث ال يمكنني الذهابُ يميناً وال شماالً
ها  عىل طرفَي القطار أزهارٌ مجيلة جذابة وثمارٌ لذيذة متنوعة فمددتُ يدي -كاألغبياء- نحوَ
أُحاول قطفَ أزهارها وأحصل عىل ثمراهتا، إالّ أهنا كانت بعيدةَ املنال، األشواكُ فيها انغرزتْ 
تها والقطارُ كان ماضياً برسعة فائقة فآذيتُ نفيس من  تها وجرحَ مَ يف يدي بمجرد مالمستها فأدْ

(١) اخرتنا هذه الواقعة من بني الوقائع الثالث التي يذكرها األستاذ النوريس عن حتوله من  سعيد القديم إىل  سعيد اجلديد. 
ومن أراد التفصيل فلرياجع املبحث الثاين من الكلمة الثالثة والعرشين.
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٢٠٨                                                                                                            سيرة ذاتية   

الكميةَ  لك  ألنتقيَ  قروش  مخسة  القطار: «أعطني  موظفي  أحد  فقال   . عليّ تعود  فائدة  دون 
ها من تلك األزهار واألثامر، فإنك خترس بجروحك هذه أضعاف أضعاف  املناسبة التي تريدُ
ما حتصل عليه بخمسة قروش فضالً عن أن هناك عقاباً عىل صنيعك هذا، حيث إنك تقطفها 
ف  من غري إذن». فاشتدّ عليّ الكربُ يف تلك احلالة فنظرت أتطلّع من النافذة إىل األمام ألتعرّ
نهايةَ النفق، فرأيت أن هناك نوافذَ كثيرةً وثغوراً عدة قد حلت محلَّ هناية النفق وأن مسافري 
فون خارجاً من القطار إىل تلك الثغور واحلفر، ورأيت أن ثغراً يقابلني أنا بالذات  قذَ القطار يُ
أُقيمَ عىل طرفيه حجرٌ أشبهُ ما يكونُ بشواهدِ القرب، فنظرت إليها بكل دقة وإمعان فرأيتُ أنه 
وآنذاك  وياله!  يا  وحرييت:  فرقي  من  فصرختُ  اسم «سعيد»  كبرية  بحروفٍ  عليهام  تب  كُ قد 

سمعتُ صوت ذلك الرجل الذي أطال عليّ النصح يف باب امللهى وهو يقول:
- هل استرجعتَ عقلك يا بني وأفقتَ من سكرتك؟.

- نعم ولكن بعد فوات األوان، بعد أن خارتْ قواي ومل يبقَ يل حولٌ وال قوة.
- تُب وتوكّل.

- قد فعلت.
 (١) .« ثم أفقتُ وقد اختفى سعيدٌ القديم ورأيتُ نفيس سعيداً جديداً

مسلك التفكر
«وعندما انقلب  سعيد القديم إىل  سعيد اجلديد قبل ثالثة وعرشين عاماً، سالكاً مسلك 
التفكر، بحثتُ عن سرّ « تفكرُ ساعةٍ خري من عبادة سنة». (٢) ويف كل عام أو عامني كان ذلك 
وهي  احلقيقة  تلك  دامت  وقد  تركية.  رسالة  أو  عربية  رسالة  إما  فينتج  شكله  من  يغيّر  السرّ 
 ،«تتلبّس األشكال املختلفة ابتداء من رسالة «قطرة» العربية، وانتهاء إىل رسالة «اآلية الكرب
حتى أخذت شكلها الدائم يف «احلزب النوري». (٣) ومنذ عرشين عاماً، كلام تملّكني الضيق 
يزيل  به  فإذا  بتأمل،  احلزب  ذلك  من  قسم  قراءة  إىل  وجلأت   ، إرهاقٌ والقلبَ  الفكرَ  وأصاب 

(١) الكلامت، الكلمة الثالثة والعرشون.
(٢) العجلوين، كشف اخلفاء، ٣٧١/١؛ ابن أيب شيبة، املصنف، ١٩٠/٧؛ اإلمام أمحد، الزهد، ١٣٩/١؛ البيهقي، شعب 

اإليامن، ١٣٦/١؛ أبو نعيم، حلية األولياء، ٢٠٩/١.
(٣) تأمالت فكرية باللغة العربية عىل صورة مناجاة.
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الجديد                                                                                     ٢٠٩ سعيد    مــولــد 

ذلك الضيق والسآمة واإلرهاق. وقد تكرر ألف مرة، ومع ذلك مل يرتك أي أثر للملل والتعب 
دس ذلك احلزب  -الناجتني عن االنشغال طوال مخس أو ست ساعات من الليل- بقراءة سُ

قبيل الفجر. نعم، إن هذه احلال تدوم حتى اآلن». (١)
مسلك العجز والفقر والشفقة والتفكر يف مثال «الرشحة»  (٢)

ما  يكفي  ال  إذ  و«الرشحة».  و«القطرة»  «الزهرة»  الثالثة  نحن  أنفسنا  «سنفرض 
. أي أن ندرك أن تلك الثالثة مثلام تستفيض  نا أيضاً افرتضناه مـن شعور فيها، فنلحق هبا عقولَ

من شمسها املادية، فنحن كذلك نستفيض من شمسنا املعنوية.
ه وتكاثفت!  فأنت أهيا الصديق الذي ال ينسى الدنيا ويوغل يف املاديات وقد غلظتْ نفسُ
كن «الزهرة». ألن استعدادك شبيه هبا، إذ إن تلك الزهرة تأخذ لونا قد حتلل من ضياء الشمس 

ومتزج مثال الشمس من ذلك اللون، وتتلون به يف صورة زاهية.
أما هذا الفيلسوف الذي درس يف  املدارس احلديثة، واملعتقد باألسباب، والذي يشبهه 
من  املستفاد  الضياء  ظل  يمنحها  الذي  للقمر،  العاشقة  «القطرة»  فليكن  القديم»،   «سعيد 
وال  القمر،  إال  النور  بذلك   تر ال  ولكن «القطرة»  به...  فتتألأل  نوراً  عينَها  فيعطي  الشمس 

تستطيع أن تر به الشمس، بل يمكنها رؤية الشمس بإيامهنا.
حجابا،  األسباب  ويعدّ  مبارشة،  تعاىل  منه  شئ  كل  أن  يعتقد  الذي  الفقري  هذا  إن  ثم 
ليكن هو «الرشحة»، فهي رشحة فقرية يف ذاهتا، ال شئ هلا كي تستند إليه وتعتمد عليه كالزهرة 
وليس هلا لون كي تشاهد به، وال تعرف أشياء أخر كي تتوجه إليها. فلها صفاء خالص خيبئ 

مثال الشمس يف بؤبؤ عينها...»
[وبعد اإليضاح خيتم البحث باآليت:]

«وهذا صديقكم الثالث الشبيه بـ«الرشحة» فقري، عديم اللون، يتبخر برسعة بحرارة 
الشمس، يدع أنانيته ويمتطي البخارَ فيصعد إىل اجلو، يلتهب ما فيه من مادة كثيفة بنار العشق، 

ينقلب بالضياء نوراً، يمسك بشعاع صادر من جتليات ذلك الضياء ويقرتب منه.
(١) املالحق، ملحق قسطموين.

والعرشون،  الرابعة  الكلمة  الكلامت،  شاء-  -إن  فلرياجع  املوضوع  هبذا  الكايف  اإلملام  من  القارئ  يتمكن  لكي   (٢)
الثاين. الغصن 
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٢١٠                                                                                                            سيرة ذاتية   
من  شئت  أينام  فكن  مبارشة،  للشمس  املرآة  وظيفة  تؤدي  دمت  ما  الرشحة!  مثال  فيا 
املراتب، فيمكنك أن جتد نافذة نظارة صافية تطل منها إىل عني الشمس بعني اليقني، فال تعاين 
صعوبة يف إسناد اآلثار العجيبة للشمس إليها، إذ تستطيع أن تسند إليها أوصافها املهيبة بال 
تردد، فال يمكن أن يمسك يَدك ويكفّك شيءٌ قطعاً عن إسناد اآلثار املذهلة لسلطنتها الذاتية 
خالف  إىل  يسوقك  وال  املرايا،  صغر  وال  القابليات  قيد  وال  الربازخ  ضيق  حيريك  فال  إليها. 
ما  أن  أدركت  فقد  ولذلك  مبارشة،  إليها  تنظر  وخالص  صاف  ألنك  ذلك  من  شئ  احلقيقة 
املرايا ليس شمساً، وإنام نوع من جتلياهتا ورضب من انعكاساهتا  د يف املظاهر ويُر يف  يشاهَ
املتلونة، وأن تلك االنعكاسات إنام هي دالئل وعناوين هلا فحسب، ولكن ال يمكنها أن تُظهر 

. آثار هيبتها جميعاً
فهم  متنوعة،  خمتلفة  ثالثة  بطرق  الكامل  إىل  يُسلَك  باحلقيقة  املمتزج  التمثيل  هذا  ففي 
يتباينون يف مزايا تلك الكامالت ويف تفاصيل مرتبة الشهود، إال أهنم يتفقون يف النتيجة، ويف 

اإلذعان للحق، ويف التصديق باحلقيقة». (١)
أقرب طريق إىل اهللا

الطرق  مجيع  ومورد  عديدة.  وسبل  كثرية،  طرائق  وتعاىل  سبحانه  اهللا  إىل  «للوصول 
بعض  من  أقرب  الطرق  هذه  بعض  أن  إالّ  الكريم،  القرآن  هو  الصائبة  السبل  ومنهل  احلقة 

وأسلم وأعم.
قصيراً  طريقاً  القارص-  فهمي  من  -بالرغم  الكريم  القرآن  فيض  من  استفدت  وقد 

وسبيالً سوياً هو: طريق العجز، الفقر، الشفقة، التفكر.
إىل  يوصل  هو  إذ  وأسلم،  أقرب  بل  اهللا،  إىل  موصل  طريق  كالعشق  العجز  إن  نعم، 
املحبوبية بطريق العبودية. والفقر مثله يوصل إىل اسم اهللا «الرمحن». وكذلك الشفقة كالعشق 
موصل إىل اهللا إال أنه أنفذ منه يف السري وأوسع منه مد، إذ هو يوصل إىل اسم اهللا «الرحيم». 
، إذ هو يوصل السالك إىل  والتفكر أيضاً كالعشق إال أنه أغنى منه وأسطع نوراً وأرحب سبيالً

اسم اهللا «احلكيم».
(١) الكلامت، الكلمة الرابعة والعرشون، الغصن الثاين.
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الجديد                                                                                     ٢١١ سعيد    مــولــد 

العرش  اخلطوات  اخلفاء -ذات  طرق  يف  السلوك  أهل  سلكه  عام  خيتلف  الطريق  وهذا 
فهذا  السبعة-  النفوس  حسب  السبع  اخلطوات  -ذات  اجلهر  طرق  ويف  العرش-  كاللطائف 

الطريق عبارة عن أربع خطوات فحسب، وهو حقيقة رشعية أكثر مما هو طريقة صوفية.
وال يذهبن بكم سوء الفهم إىل اخلطأ. فاملقصود بالعجز والفقر والتقصري إنام هو إظهار 

ذلك كله أمام اهللا سبحانه وليس إظهاره أمام الناس.
والعمل  النبوية،  السنة  اتباع  يف:  فتنحرص  وأذكاره  القصري  الطريق  هذا  أوراد  أما 

بالفرائض، وال سيام إقامة الصالة باعتدال األركان، والعمل باألذكار عقبها، وترك الكبائر.
أما منابع هذه اخلطوات من القرآن الكريم فهي:  ﴿ © ª » ¬ ﴾  (النجم:٣٢) 
تشري إىل اخلطوة األوىل.   ﴿ H G F E D C B A ﴾  (احلرش:١٩) تشري إىل 
اخلطوة الثانية.   ﴿ × ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ﴾  (النساء:٧٩) تشري 

إىل اخلطوة الثالثة.    ﴿ j i h g f ﴾  (القصص:٨٨)، تشري إىل اخلطوة الرابعة.
وفيام ييل إيضاح هذه اخلطوات األربع بإجياز شديد:

اخلطوة األوىل
كام تشري إليها اآلية الكريمة   ﴿ © ª » ¬ ﴾  وهي: عدم تزكية النفس. ذلك 
ألن اإلنسان -حسب جبلّته وبمقتىض فطرته- محبٌ لنفسه بالذات، بل ال حيب إال ذاته يف 
وحده،  باملعبود  إال  يليق  ال  مدحاً  نفسه  ويمدح  نفسه،  أجل  من  شئ  بكل  ويضحي  املقدمة، 
ه شخصه ويربئ ساحة نفسه، بل ال يقبل التقصري لنفسه أصالً ويدافع عنها دفاعاً قوياً بام  وينـزّ
يشبه العبادة، حتى كأنه يرصف ما أودعه اهللا فيه من أجهزة حلمده سبحانه وتقديسه إىل نفسه، 
فيصيبه وصف اآلية الكريمة:   ﴿ Ä Ã Â Á﴾   (الفرقان:٤٣) فيعجب بنفسه ويعتد 

هبا.. فال بد إذن من تزكيتها فتزكيتُها يف هذه اخلطوة وتطهريها هي بعدم تزكيتها.
اخلطوة الثانية

  ﴾  H  G  F  E  D  C  B  A ﴿ درسِ   من  الكريمة  اآلية  نه  تلقّ كام 
ما  وإذا  غريه،  إىل  رصفه  املوت  يف  فكر  ما  فإذا  عنها،  ويغفل  نفسه  ينسى  اإلنسان  أن  وذلك: 

009 SIYRAH ZATIYYE.indd   211009 SIYRAH ZATIYYE.indd   211 م 07:39:25   15/12/2011م 07:39:25   15/12/2011



٢١٢                                                                                                            سيرة ذاتية   
أهنا  األمارة  النفس  مقتىض  إذ  بيشء،  يعنيه  ال  وكأنه  اآلخرين،  إىل  دفعه  والزوال  الفناء   رأ
تذكر ذاهتا يف مقام أخذ األجرة واحلظوظ وتلتزم هبا بشدة، بينام تتناسى ذاهتا يف مقام اخلدمة 
هذه  بعكس  العمل  هي:  اخلطوة  هذه  يف  وتربيتها  وتطهريها  فتزكيتها  والتكليف.  والعمل 
احلالة، أي عدم النسيان يف عني النسيان، أي نسيان النفس يف احلظوظ واألجرة، والتفكر فيها 

عند اخلدمات واملوت.
اخلطوة الثالثة

 â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × ﴿   :هي ما ترشد إليه اآلية الكريمة
إىل  هذا  يسوقها  مما  ذاهتا،  إىل  اخلري  تنسب  أهنا  دائماً  النفس  تقتضيه  ما  أن  وذلك:    ﴾  ä  ã
الفخر والعجب. فعىل املرء يف هذه اخلطوة أن ال ير من نفسه إال القصور والنقص والعجز 
والفقر، وأن ير كل حماسنه وكامالته إحساناً من فاطره اجلليل، ويتقبلها نعماً منه سبحانه، 
فيشكر عندئذ بدل الفخر وحيمد بدل املدح واملباهاة. فتزكية النفس يف هذه املرتبة هي يف رس 

هذه اآلية الكريمة:   ﴿@ C B A﴾   (الشمس:٩).
وهي أن تعلم بأن كامهلا يف عدم كامهلا، وقدرتَها يف عجزها، وغناها يف فقرها، (أي كامل 

النفس يف معرفة عدم كامهلا، وقدرهتا يف عجزها أمام اهللا، وغناها يف فقرها إليه).
اخلطوة الرابعة

هي ما تعلّمه اآلية الكريمة:    ﴿ k j i h g f ﴾ . ذلك ألن النفس تتوهم 
عى نوعاً من الربوبية، وتضمر عصيانا حيال معبودها احلق.  نفسها حرة مستقلة بذاهتا، لذا تدّ
فبإدراك احلقيقة اآلتية ينجو اإلنسان من ذلك وهي أن كل شئ بحد ذاته، وبمعناه االسمي 
العاكسة  املرآة  بدور  قيامه  وبجهة  احلريف،  معناه  يف  أنه  إالّ  معدوم»،  حادث،  مفقود،   ، «زائلٌ

ألسامء الصانع اجلليل، وباعتبار مهامه ووظائفه «شاهد، مشهود، واجد، موجود».
فتزكيتها يف هذه اخلطوة هي معرفةُ أن عدمها يف وجودها ووجودها يف عدمها، أي إذا 
رأت ذاهتا وأعطت لوجودها وجوداً، فإهنا تغرق يف ظلماتِ عدمٍ يسع الكائنات كلها. يعني إذا 
غفلت عن موجدها احلقيقي وهو اهللا، مغرتة بوجودها الشخيص فإهنا جتد نفسها وحيدة غريقة 
يف ظلامت الفراق والعدم غري املتناهية، كأهنا الرياعة يف ضيائها الفردي الباهت يف ظلامت الليل 

009 SIYRAH ZATIYYE.indd   212009 SIYRAH ZATIYYE.indd   212 م 07:39:25   15/12/2011م 07:39:25   15/12/2011
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البهيم. ولكن عندما ترتك األنانية والغرور تر نفسها حقاً أهنا ال يشء بالذات، وإنام هي مرآة 
تعكس جتليات موجدها احلقيقي. فتظفر بوجود غري متناه وتربح وجود مجيع املخلوقات.

نعم، من جيد اهللا فقد وجد كل يشء، فام املوجودات مجيعها إالّ جتليات أسامئه احلسنى 
جل جالله.
خامتة

إن هذا الطريق هو أقرص وأقرب من غريه، ألنه عبارة عن أربع خطوات. فالعجز إذا ما 
متكن من النفس يسلّمها مبارشة إىل «القدير» ذي اجلالل، بينام إذا متكن العشق من النفس -يف 
طريق العشق الذي هو أنفذ الطرق املوصلة إىل اهللا- فإهنا تتشبث باملعشوق املجازي، وعندما 

تر زواله تبلغ املحبوب احلقيقي.
فوق  ادعاءات  أو  شطحات  فيه  للنفس  ليس  ألنه  غريه،  من  أسلم  الطريق  هذا  إن  ثم 

طاقتها، إذ املرء ال جيد يف نفسه غري العجز والفقر والتقصري حتى يتجاوز حده.
ثم إن هذا الطريق طريق عام وجادة كرب، ألنه ال يضطر إىل إعدام الكائنات وال إىل 
سجنها، حيث إن أهل «وحدة الوجود» تومهوا الكائنات عدماً، فقالوا: «ال موجود إال هو» 
سجنوا  حيث  الشهود»  «وحدة  أهل  وكذا  القلبي.  واحلضور  االطمئنان  إىل  الوصول  ألجل 

الكائنات يف سجن النسيان فقالوا: «ال مشهود إالّ هو» للوصول إىل االطمئنان القلبي. 
من  رساحها  ويطلق  اإلعدام  عن  وضوح  بكل  الكائنات  يعفو  الكريم  القرآن  بينام 
 السجن، فهذا الطريق عىل هنج القرآن ينظر إىل الكائنات أهنا مسخرة لفاطرها اجلليل وخادمة 
إنه  أي  التجليات.  تلك  تعكس  مرايا  كأهنا  احلسنى  األسامء  لتجليات  مظاهر  وإهنا  سبيله،  يف 
يستخدمها باملعنى احلريف ويعزهلا عن املعنى االسمي من أن تكون خادمة ومسخرة بنفسها. 
وعندها ينجو املرء من الغفلة، ويبلغ احلضور الدائم عىل هنج القرآن الكريم. فيجد إىل احلق 

سبحانه طريقاً من كل شئ.
وزبدة الكالم:  أن هذا الطريق ال ينظر إىل املوجودات باملعنى االسمي، أي ال ينظر إليها 
، أهنا مسخرة هللا سبحانه». (١) عىل أهنا مسخرة لنفسها ولذاهتا، بل يعزهلا من هذا ويقلدها وظيفةَ

(١) الكلامت، الكلمة السادسة والعرشون، خامتة.
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الفصل الثاين
يف  أنقرة

سنة ١٩٢٢م/١٣٤٠هـ
الدعوة إىل  أنقرة

وبكائه،  اجلديد»  نحيب  «سعيد  إىل  وابتساماته  القديم»  نشوة  «سعيد  تبدلت  «حينام 
القديم»  أنني  «سعيد  منهم  ظناً  إليها،  يف  «أنقرة»  الدنيا  أرباب  دعاين  املشيب،  بداية  يف  وذلك 
فاستجبت للدعوة. (١) حيث أرسل  مصطفى كامل رسالتني برقيتني بالشفرة إىل صديقي  حتسني 
قيامي  عىل  يكافئني  لكي  إىل  «أنقرة»  يستدعيني  مدينة «وان»  عىل  والياً  سابقاً  كان  الذي  بك 
فرح  وشاهدت  ١٣٣٨(١٩٢٢م)  سنة   (٢) إليها،  فذهبت  الست»  «اخلطوات  رسالة  بنرش 
املؤمنني وابتهاجهم باندحار  اليونان أمام اجليش اإلسالمي، إالّ أنني أبصرتُ -خالل موجة 
عقائد  أهل  إىل  الفاسدة  بمفاهيمها  وتتسلل  ومكر،  بخبث  تدب  رهيبة  زندقة  هذه-  الفرح 
مستغيثاً  وصرختُ  روحي،  أعامق  من  فتأسفتُ  وتسميمها..  إفسادها  بغية  الراسخة  اإليامن 
يريد  الذي  الرهيب  الغول  هذا  من   (٣) الكريمة  اآلية  هذه  ورِ  بسُ ومعتصماً  القدير  العيل  باهللا 
رسالة  يف  الزندقة،  تلك  رأس  يقطع  حاداً  قوياً  برهاناً  فكتبت  اإليامن،  ألركان  يتعرض  أن 
وجود  بداهة  إلثبات  الكريمة  اآلية  هذه  نور  من  وأفكارها  معانيها  واستقيت  العربية  باللغة 
ون» يف  أنقرة.. إالّ أنني مل أملس  نِي كُ اهللا سبحانه ووضوح وحدانيته، وقد طبعتها يف مطبعة «يَ
آثار الربهان الرصني يف مقاومة الزندقة وإيقاف زحفها إىل أذهان الناس. وسبب ذلك كونه 
تقنون العربية يف  تركيا وندرة املهتمني هبا آنذاك،  مختصراً ومجمالً جداً، فضالً عن قلة الذين يُ

لذا فقد انترشت أوهام ذلك اإلحلاد واسترشت يف صفوف الناس مع األسف الشديد... (٤)
(١) اللمعات، اللمعة السادسة والعرشون، الرجاء السابع.

(٢) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
(٣) املقصود:  ﴿ ¥ ¦ § ¨ © ª » ﴾   (إبراهيم:١٠).

(٤) اللمعات، اللمعة الثالثة والعرشون.
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ــقــرة                                                                                     ٢١٥ ن أ   فـــي 

«أجل، إن اهلدف الذي كان يصبو إليه بديع الزمان منذ نعومة أظفاره واألمل الذي كان 
حيدوه وهو يف طريقه إىل  أنقرة هو حصول صحوة إسالمية تعم  العامل اإلسالمي، هذه الروح 
إسطنبول  إىل  جميئه  قبل  األناضول  يف  رشقي  مئات  العلامء  مع  مباحثاته  يف  توضحت  العظيمة 
بل  توضحت أكثر عند قدومه إليها حتى حيّر السياسيني. ومل تغادره هذه املسؤولية اجلسيمة 
يف  واملرشوطية  احلرية  عن  اإلعالن  يكون  أن  يأمل  فكان  قط.  الدائم  والشوق  الثقيلة  واملهمة 
خدمة الرشيعة الغراء، ويكون ذلك تباشري سعادة األناضول والعامل اإلسالمي قاطبة، حتى 
إنه ألقى اخلطب يف ضوء ذلك األمل وكتب املقاالت بغية حتقيقه، وظهر ذلك أيضاً يف مؤلفاته 
والسيام يف «سنوحات، ملعات وغريها» مما ألفه يف تلك املرحلة. وكان ال يتواين من الترصيح 

أن أعظم صوت مدوٍ يف املستقبل هو صوت القرآن العظيم.
ولكن سقوط الدولة العثامنية التي أخذت عىل كاهلها خدمة اإلسالم بعد  العباسيني، 
. فأصبح  أعداء اإلسالم األلداء  وطوال ما يقرب من ألف سنة هزّ  العامل اإلسالمي هزاً عنيفاً
مستولني عىل مركز اخلالفة وبدؤوا باجتثاث جذور اإلسالم من األعامق. إالّ أن القدرة اإلهلية 
احلالكة  الظروف  هذه  مثل  يف  الراية  ليحمل  الزمان  بديع  عىل  وتعاىل  سبحانه  بإحسانه  جتلت 
وليقدم  فيها  من  املسؤولني  اإلسالم  لصالح  بيشء  حيظى  أن  من  أمالً  «فأتى  أنقرة  احلرجة». 
معاونته هلم، إذ كام كانت حرب التحرير حرباً إيامنية لطرد األعداء إىل خارج البالد بعون اهلي 
كان يأمل أن تستند احلكومة اجلديدة إىل القرآن مبارشة يف دفع عجلة األمور يف البالد وجتعل 
وحدة  العامل اإلسـالمي مرتكزاً هلا وتظهر احلضارة اإلسالمية الكامنة يف حقيقة اإلسالم بأجىل 
» ولكن «عندما وصل  أنقرة واستقبل استقباالً حافال من قبل  املسؤولني  مظاهرها مادةً ومعنىً
-من نواب ووزراء- واألهلني، شاهد ما مل يأمله، حيث ملس عدم االهتامم بالدين يف الربملان 
وعدم اكرتاثهم بالشعائر اإلسالمية، فدعاهم ببيانٍ إىل رضورة العبادة والسـيام الصالة ووزع 

البيان عىل أعضاء املجلس وقرأه عىل  مصطفى كامل اجلنرال  كاظم قره بكر». (١)
«كان من تأثري هذا البيان أن استقام عىل إقامة الصالة ستون نائباً، حتى إن الغرفة التي 

كانوا يؤدون فيها الصالة مل تعد تسعهم فاختذوا غرفة أوسع منها إلقامة الصالة». (٢)
(١)  T.Hayat‚ ilk hayatı كان وصول األستاذ إىل  أنقرة يف ١٩٢٢/١١/٢٢ ووزع البيان يف ١٩٢٣/١/١٩ وهو 

حمفوظ يف سجالت  املجلس النيايب الذي تأسس يف ١٩٢٠/٤/٢٣.
T.Hayat‚ ilk hayatı  (٢)
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٢١٦                                                                                                            سيرة ذاتية   
[وفيام ييل نص البيان]:

خطاب إىل جملس  األمة 
يمِ حِ حمنِ الرّ بسمِ اهللا الرّ

  ﴿ y x w v u t s﴾  (النساء:١٠٣)
يا أهيا املبعوثون! إنكم ملبعوثون ليوم عظيم.

أهيا  املجاهدون! ويا  أهل احلل والعقد!
أرجو أن تعريوا سمعاً إىل مسألة يُسدهيا إليكم هذا الفقري إىل اهللا يف بضع نصائح ويف 

عرش كلامت:
:  إن النعمة اإلهلية العظمى يف انتصاركم هذا تستوجب الشكر، لتستمر وتزيد، إذ  أوالً
إن مل تُستقبل النعمة بالشكر تزول وتنقطع. فامدمتم قد أنقذتم القرآن الكريم من إغارة العدو 
-بفضل اهللا تعاىل- فعليكم إذن االمتثال بأمره الرصيح وهو الصالة املكتوبة، كي يظل عليكم 

فيضهُ وتدوم أنواره بمثل هذه الصورة اخلارقة.
عليكم،  وإقباهلم  ودّهم  وكسبتم  االنتصار،  هبذا  اإلسالمي  أهبجتم  العامل  لقد    : ثانياً
املسلمون  حيبكم  إذ  اإلسالمية؛  الشعائر  بالتزام  يدومان  إنام  نحوكم  ه  والتوجّ الودّ  هذا  ولكن 

ويودّونكم ألجل اإلسالم.
:  لقد توليتم قيادة جماهدين وشهداء يف هذا العامل وهم بمثابة أولياء صاحلني، فمن  ثالثاً
أولئك  صحبة  لنيل  الكريم  القرآن  أوامر  المتثال  والجدّ  السعيُ   الغيار من  أمثالكم  شأن 
من  واملدد  العون  التامس  إىل  فستضطرون  وإالّ  العامل.  ذلك  يف  برفقتهم  والترشف  النورانيني، 
أبسط جندي هناك، يف حني أنتم قادة هنا. فهذه الدنيا بام فيها من شهرة ورشف ال تستحق أن 

تكون متاعاً تريض كراماً أمثالكم، وال تكون لكم غاية املنى ومبلغ العلم.
:  إن هذه  األمة اإلسالمية مع أن قسماً منهم ال يؤدون الصالة، إالّ أهنم يتطلعون  رابعاً
أن يكون رؤساؤهم صاحلني أتقياء حتى لو كانوا هم فسقة. بل إن أول ما يبادر  أهل  كردستان 
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ــقــرة                                                                                     ٢١٧ ن أ   فـــي 

- الواليات الرشقية- مسؤوليهم هو سؤاهلم عن صالهتم؛ فإن كانوا مقيمني هلا، فبها ونِعمَت 
أداء  يف  مقتدراً  كونه  رغم  وارتياب  شك  موضع  املسؤول  املوظف  فسيظل  وإالّ  هبم،  ويثقون 
ألستقيص  فذهبتُ  الشباب»  عشائر  «بيت  يف  اضطرابات  حينه  يف  حدثتْ  ولقد  واجباته. 
نطيع  فكيف  اخلمر،  ويرشب  الصالة  يقيم  ال  «القائمقام»  مسؤولنا  كان  إن  فقالوا:  أسباهبا، 
أوامر أمثال هؤالء املارقني من الدين؟ هذا علماً أن الذين قالوا هذا الكالم هم أنفسهم كانوا 

ال يؤدون الصالة، بل كانوا قطاع طرق!.
:  إن ظهور أكثر  األنبياء يف الرشق وأغلب  الفالسفة يف الغرب رمزٌ للقدر اإلهلي  خامساً
مه إنام هو الدين والقلب، وليس العقل والفلسفة.. فامدمتم  بأن الذي يستنهض الرشق ويقوّ
قد أيقظتم الرشق ونبهتموه، فامنحوه نهجاً ينسجم مع فطرته. وإالّ فستذهب مساعيكم هباءً 

منثوراً، أو تظل سطحية موقتة. 
:  إن خصومكم وأعداء اإلسالم اإلفرنج -والسيام  اإلنكليز- قد استغلوا وال  سادساً
هتاونكم  يستغلون  الذين  إن  أقول:  أن  أستطيعُ  حتى  الدين،  أمور  إمهالكم  يستغلون  يزالون 
هذا يرضون باإلسالم بمثل ما يضرّ به أعداؤكم فينبغي لكم باسم مصلحة اإلسالم وسالمة 
نفوراً  والرتقي  زعامء  االحتاد  القى  كيف  لكم  تبيّن  ولقد  أعامل.  إىل  اإلمهال  هذا  حتويل   األمة 
وازدراءً من  األمة يف الداخل رغم ما بذلوه من تضحية وفداء وعزم وإقدام حتى كانوا سبباً 
-إىل حدٍ ما- يف هذه اليقظة اإلسالمية، وذلك لعدم اكرتاث قسم منهم بالدين وبشعائره، بينام 

املسلمون يف اخلارج قد منحوهم التقدير واالحرتام لعدم رؤيتهم هتاوهنم وإمهاهلم يف الدين.
مدة  منذ  اإلسالمي  عىل  العامل  اإلغارة  يف  الكفر  عامل  متكن  من  الرغم  عىل    : سابعاً
مديدة فإنه مل يتغلب عليه دينياً مع مجيع إمكاناته وقدراته ووسائله احلضارية وفلسفته وعلمه 
الذي  الوقت  ففي  لذا  حمكومة.  أقلية  الداخل-  -يف  مجيعها  الضالة  ق  رَ الفِ فبقيت  ومبشريّه. 
من  مرتشح  بدعي  تيار  يتمكن  لن  واجلامعة  السنة  بأهل  ومتانته  صالبته  عىل  اإلسالم  حافظ 
القيام  إن  أي  اإلسالمي.  صدر  العامل  إىل  سبيالً  جيد  أن  األوروبية،  للحضارة  اخلبيث  اجلانب 
بحركة انقالبية جوهرية ال يمكن أن حتدث إالّ باالنقياد لدساتري اإلسالم، وإالّ فال. علماً أنه مل 

حيدث مثل هذه احلركة يف السابق، ولو كانت قد حدثت فلقد تالشت سريعاً وأفَلَت.
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٢١٨                                                                                                            سيرة ذاتية   
اقرتبت  حيث  الدين،  يف  التهاون  مع  بنّاء  إجيايب  بعمل  القيام  باإلمكان  ليس    : ثامناً
احلضارة القرآنية من الظهور وأوشكت احلضارة األوروبية الضالة املسؤولة عن ضعف الدين 
فليس اإلسالم بحاجة إليه، كفاه ما تعرض له  واالهنيار. أما القيام بعمل سلبي  عىل التمزق 

من جروح ومصائب.
وانتصاراتكم  خدماتكم  ويثمنون  وروحاً،  قلباً  احلب  يولونكم  الذين  إن    : تاسعاً
املسلمون  وهم  العوام،  طبقة  وبخاصة  املؤمنني،  مجهور  هم  هذه،  االستقالل  حرب  يف 
رون  ويقدّ بإخالص،  ويساندونكم  بصدق،  بكم  ويعتزون  بجد،  حيبونكم  فهم  الصادقون. 
ونكم بأضخم ما تنبه لدهيم من قوة. وأنتم بدوركم ينبغي لكم االتصال  تضحياتكم، ويمدّ
هبم واالستناد إليهم اتباعاً ألوامر القرآن الكريم وألجل مصلحة اإلسالم، وإالّ فإن تفضيل 
وترجيحهم  هبا،  املعجبني  مقلدي  أوروبا  من  باألمة  الصلة  واملبتويت  اإلسالم  من  املتجردين 
جهة  إىل  وجهه  اإلسالمي  وسيويل  العامل  اإلسالم؛  ملصلحة  كلياً  منافٍ  املسلمني  عامة  عىل 

أخر طلباً للمساعدة والعون.
:  إن كان يف طريقٍ تسعة احتامالت للهالك، واحتامل واحد فقط للنجاة، فال  عاشراً
وتسعني  بتسع  نجاة  الدينية  الفرائض  أداء  ففي  بحياته..  يبايل  ال  طائش  جمنون  إالّ  يسلكها 
يمكن  قد  ما  مقابل  اليوم،  يف  واحدة  ساعة  إالّ  األداء-  -هذا  يستغرق  ال  أنه  علام  باملائة، 
إمهال  بينام  والكسل.  الغفلة  حيث  ومن  الدنيا  يصيب  فقط  واحد  رضر  احتامل  يكون  أن 
الفرائض وتركها فيه احتامل تسع وتسعني باملائة من الرضر مقابل واحد باملائة من احتامل 
ترك  يف  ابتداعه  يمكن  مربر  وأيّ  غٍ  مسوّ أي   تر فيا  والضاللة..  الغفلة  حيث  من  النجاة 
ونخوته  الفرد  حميّة  تسمح  وكيف  معاً؟  والدنيا  الدين  رضره  يصيب  الذي  الفرائض 

التهاون؟ بذلك 
إن ترصفات هذه القافلة املجاهدة من أعضاء هذا املجلس العايل بالغة األمهية، إذ إهنا 
سوف تُقلّد.. فاألمة إما أهنا تقلّد أخطاءهم أو تنتقدها، وكالمها ميلء باألرضار واألخطار. 

 . لذا فإن متسكهم بحقوق اهللا وتوجههم ألداء الفرائض يتضمن حقوق العباد أيضاً
إن عمالً جاداً ال ينجز مع أولئك الذين يرضون بأوهام براقة نابعة من سفسطة النفس 
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ــقــرة                                                                                     ٢١٩ ن أ   فـــي 

ون آذاهنم عن البالغ املبني والرباهني الساطعة بالتواتر واإلمجاع..  ووسوسة الشيطان ويصمّ
. أال إن احلجر األساس هلذا االنقالب العظيم جيب أن يكون متيناً صلداً

به  تتمتع  بام  «السلطنة»  معنى  تعهدت  قد  العايل  املجلس  هلذا  املعنوية  الشخصية  إن 
الشعائر  بامتثال  يقم  ومل  أيضاً  وكالةً  «اخلالفة»  معنى  الربملان-  -هذا  يتعهد  مل  فإن  قوة،  من 
يستوف  ومل  اخلالفة»  تقديم «معنى  يف  أخفق  إذا  أي  هبا،  بالقيام  اآلخرين  يأمر  ومل  اإلسالمية 
حاجتها  من  أكثر  الدين  إىل  واملحتاجة  فطرهتا  تفسد  مل  التي  الدينية -هذه  األمة  حاجة  األمة 
وهلوها،  احلارضة  املدنية  ضغوط  كل  حتت  الروحية  حاجتها  تَنس  مل  والتي  العيش-  لوسائل 
- من اسم ولفظ. فتمنح له القوة  فإهنا تضطر إىل منح معنى اخلالفة إىل ما ارتضيتموه -تماماً
وال  املجلس  بيد  ليست  التي  القوة  هذه  مثل  أن  واحلال  املعنى.  ذلك  إلدامة  أيضاً  واإلسناد 
تأيت عن طريقه تسبب االنشقاق، وشق عصا الطاعة يناقض أمر القرآن الكريم الذي يقول:   

﴿ G F E D C B A ﴾  (آل عمران:١٠٣).
إن هذا العرص عرص اجلامعة، إذ الشخصية املعنوية -التي هي روح اجلامعة- أثبتُ وأمتن 
من شخصية الفرد، وهي أكثر استطاعة عىل تنفيذ األحكام الرشعية؛ فشخصية اخلليفة تتمكن 
من القيام بوظائفها استناداً إىل هذه الروح املعنوية. إن الشخصية املعنوية تعكس روح العامة 
فإن كانت مستقيمة فإن إرشاقها وتألقها يكون أسطع وأملع من شخصية الفرد، أما إن كانت 
فاسدة فإن فسادها يسترشي وفق ذلك. فالرش واخلري حمددان يف الفرد، بينام ال حيدمها حدود 

يف اجلامعة. فإياكم أن متحقوا املحاسن التي نلتموها جتاه اخلارج بإبداهلا شروراً يف الداخل.
مما  اإلسالم،  شعائر  تدمري  حياولون  وخصومكم  الدائمني  أعداءكم  بأن  أعلم  أنتم 
منكم-  شعورٍ  فستُعينون -بغري  وإالّ  عليها.  واملحافظة  الشعائر  هذه  إحياء  عليكم  يستوجب 

العدو املتحفز لالنقضاض عليكم.
العدو   يُغر والضعف  ضعف  األمة،  إىل  يفيض  الدينية  الشعائر  تطبيق  يف  التهاون  إن 

ه. فيكم ويشجعه عليكم وال يوقفه عند حدّ
حسبنا اهللا ونعم الوكيل.. نعم املوىل ونعم النصري. (١) 

(١) املثنوي العريب النوري، حباب.
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٢٢٠                                                                                                            سيرة ذاتية   

مع  رئيس اجلمهورية
عىل الرغم من قراءة البيان إىل  النواب إالّ أنه سبّب نقاشاً مع  مصطفى كامل.. حيث قال 
فقد دعوناكم إىل  : «إننا ال شك بحاجة إىل عامل قدير مثلكم،  له أمام ما يقرب من ستني نائباً
هنا لالستفادة من آرائكم السديدة، فاستجبتم الدعوة، إال ان أول عمل قمتم به هو كتابة أمور 

حول الصالة فبذرتم اخلالف فيام بيننا».
أعظم  إن  باشا..  «باشا..  إليه:  بإصبعه  مشيراً  محتداً  له  قال  ثم  شافية  بأجوبة  فأجابه 
حقيقة يف اإلسالم -بعد اإليامن- هي الصالة، والذي ال يصيل خائن، وحكم اخلائن مردود».

فاضطر الباشا إىل كظم غيظه وإىل إعطاء بعض الرتضية له. (١)
يقول: «فقد عرض عليّ - مصطفى كامل- تعييني يف وظيفة الواعظ العام يف  الواليات 
الرشقية براتب قدره ثالثامئة لرية يف حمل  الشيخ السنويس(*) وذلك لعدم معرفة الشيخ اللغة 
الشؤون  رئاسة  ويف  النيايب)  (املجلس  جملس  املبعوثان  يف  نائباً  تعييني  وكذلك  الكردية. 
عن  وتعوييض  إرضائي  بذلك  يريد  وكان  اإلسالمية»،  احلكمة  يف  «دار   عضوية  مع  الدينية 

السابقة.. وظيفتي 
ولكني عندما الحظت أن قسماً مما جاء من األخبار يف املتن األصيل لرسالة «الشعاع 
اخلامس» ينطبق عىل شخص شاهدته هناك، فقد اضطررت إىل ترك تلك الوظائف املهمة، إذ 
اقتنعت بأن من املستحيل التفاهم مع هذا الشخص أو التعامل معه أو الوقوف أمامه، فنبذت 
أمور الدنيا وأمور السياسة واحلياة االجتامعية، وحرصت وقتي يف سبيل إنقاذ اإليامن فقط.. (٢)

وملا سألني بعض  املوظفني املرموقني: «ملاذا مل تقبل ما عرضه عليك  مصطفى كامل حول 
عن  الشيخ  بدالً  الرشقية  والواليات  عموم  «كردستان»  عن  ومسؤوالً  عاماً  واعظاً  جعلك 
السنويس براتب قدره ثالثامئة لرية ذلك، ألنك لو كنت قبلت هذا العرض منه لكنت سبباً يف 

إنقاذ أرواح مئات اآلالف من الرجال الذين ذهبوا ضحية الثورة؟». (٣)
(١) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
(٢) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.

الكردية  مشايخ  الصوفية  أحد  قادها  التي  الثورة  أمهها  كان  ثورات،  عدة  ( كردستان)  الرشقية  يف  الواليات  حدثت   (٣)
السلطة  فاستغلت   ١٩٢٥/٢/١٣ يف  اندلعت  التي  كامل  سياسة  مصطفى  ضد  (البالوي)»  بريان  سعيد  «الشيخ 
الثورة  قائد  فاُعدم  الثورة  هذه  ومنها  الثورات  مجيع  فأمخدت  السكون  إقرار  قانون  النيايب  فأصدر  املجلس  املوقف 

وسبعةٌ وأربعون ممن معه ىف١٩٢٥/٦/٢٩ ثم تتابعت اإلعدامات.
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ــقــرة                                                                                     ٢٢١ ن أ   فـــي 

قلت هلم جواباً عىل سؤاهلم هذا: «بدالً من قيامي بإنقاذ عرشين أو ثالثني سنة من احلياة 
للحياة  السنني  ماليينِ  إلنقاذ  وسبباً  وسيلة  كانت  النور  رسائل  فإن  الرجال،  هلؤالء  الدنيوية 
اخلسارة  تلك  أضعاف  يكافئ  بعمل  قامت  إهنا  أي  املواطنني،  من  اآلالف  ملئات  األخروية 
بآالف املرات، فلو أنني قبلت ذلك العرض ملا ظهرت رسائل النور التي حتمل يف طياهتا رس 
اإلخالص والتي ال تكون تابعاً ألي أحد وال وسيلة استغالل ألي يشء كان. حتى إنني قلت 
صفعات  آلمتْهم  الذين  أنقرة   يف  املوجودين  احلكام  أن  لو  يف  السجن:  املحرتمني  ألصدقائي 
رسائل النور الشديدة فحكموا عليّ بالشنق، ثم استطاعت رسائل النور أن تنقذ إيامهنم وأن 

تنقذهم من اإلعدام األبدي، فاشهدوا بأنني أصفح عنهم من كل قلبي «. (١) 
منها  األمة  استعاذت  والتي  اإلسالمي،  العامل  تعم  بدأت  التي  الفتنة  أدرك  إنه  وحيث 
منذ ألف وأربعامئة سنة وشاهد مَن هم مسعرو نارها.. تناقش مع  مصطفى كامل يف أحد األيام 
طوال ساعتني وأفهمه أن القيام بإزالة الشعائر اإلسالمية ابتغاءَ احلصول عىل شهرة لد  أعداء 
فليكن  انقالب  من  بد  ال  كان  فإن  والعباد،  للبالد  وفساد  هلذه  األمة  دمار  وأيّ  دمار  اإلسالم 

باالستناد إىل القرآن الكريم وجعله دستوراً للدولة احلديثة. (٢) 
من أقواله يف املحاكم

«إننا لسنا مع زعيم أصدر حسب هواه أوامر باسم القانون ونفذها بقوة لتحويل  «جامع 
معه  لسنا  للبنات،  ثانوية  العامة  اإلسالمية  مقر   املشيخة  وجعل  لألصنام،  دار  إىل  أياصوفيا» 
أنفسنا  نجد  وال  والغاية.  النتيجة  حيث  من  وال  الدافع  حيث  من  وال  موضوعاً،  وال  فكراً 

ملزمني بقبول أمر كهذا. (٣)
رئاسة  توىل  الذي  املعروف  الشخص  ذلك  عىل  قاسية  بكلامت  اعرتضت  يقول: «وملا 
حديث  حقيقةُ  أظهرت  موته  بعد  أن  إالّ  الصمت.  آثر  بل  بيشء،  يقابلني  مل  بأنقرة،  احلكومة 
كانت  التي  واالنتقادات  احلقيقة  فتلك  سنة-  أربعني  قبل  كتبته  قد  -كنت  خطأه  رشيف 
املدعى  طبقها  قد  الشخص  ذلك  عىل  خاصة  غري  وعامة  رسية،  واختذناها  ورضورية  فطرية 

(١) الشعاعات، الشعاع الثاين عرش.
(٢)  T.Hayat‚ ilk hayatı يمكن مراجعة املثـال اللطيف الذي أورده األسـتاذ ملصطفى كامل يف املكتوبات، املكتوب 

التاسع والعرشون، القسم السادس.
(٣) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
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٢٢٢                                                                                                            سيرة ذاتية   
التي  القوانني  عدالة  فأين  علينا.  مسؤولية  مدار  وجعلها  الشخص،  ذلك  عىل  بحذلقة  العام 
وانقطعت  مات  شخص  حماباة  من  سبحانه  اهللا  جتليات  من  وجتل  وتذكارها  رمز  األمة  هي 

باحلكومة. (١) عالقته 
إنه رضوري جداً لصالح  األمة ولنفع البالد أن حتافظ احلكومة عليّ حفاظاً تاماً وتمدّ 
، مما يومئ إىل أن الذين حياربونني هم منظمة الزندقة  . إالّ أهنا تضيق اخلناق عليّ يد املعاونة إليّ
يف  األمر  زمام  عىل  قبضوا  قد  هؤالء  هبم،  التحقوا  الذين  الشيوعية  منظمة  من  وقسم  الرسية 
عدد من املناصب الرسمية املهمة يف الدولة، فيهامجونني وجياهبونني. أما احلكومة فإما أهنا ال 
تعرفهم أو تسمح هلم. ويا تر أي ذنب وأي جريرة يف أن تنتقد أو تضمر عدم املحبة لرجل 
خلدماهتا  الساطعة  والدرة  بطلة،  ألمة  األبدي  الرشف  مبعث  هو  الذي  أياصوفيا  ل  جامع  حوّ
له  وجهادها يف سبيل القرآن، وهدية تذكارية نفيسة من هدايا سيوف أجدادها البسالء.. حوّ

إىل دار لألصنام وبيت لألوثان وجعل مقر   املشيخة اإلسالمية العامة ثانوية للبنات؟. (٢)
املقام-  هذا  مثل  يشغل  -وهو  له  وصداقته  كامل  ملصطفى  العام  تعصب  املدعي  إن 
هذه  تقديم  إىل  ساقني  مما  وخاطئة  رضورية  وغري  قانونية  غري  واعرتاضات  أسئلة  إىل   ّأد
اإليضاحات اخلارجة عن الصدد، وأنا أبني هنا أحد أقواله كمثال عىل كالمه املشوب باملزاج 

الشخيص اخلارج عن القانون.
قال: أمل تندم من قلبك عىل ما أوردته يف «الشعاع اخلامس»؟ ذلك ألنك قمت بإهانته 

وحتقريه عندما قلت عنه: إنه أصبح مثل قربة املاء من كثرة رشبه اخلمر والرشاب؟
وأنا أقول جواباً عىل تعصبه الذميم واخلاطئ تماماً الناشئ من صداقته له:

معينة  حصة  له  تكون  ولكن  وحده،  إليه  البطل  اجليش  انتصار  رشف  إسناد  يمكن  ال 
غنائم  إعطاء  صارخ  بشكل  العدالة  عىل  اخلروج  ومن  الظلم  ن  فمِ االنتصار.  هذا  من  فقط 

اجليش وأمواله وأرزاقه إىل قائد واحد.
وكام قام ذلك  املدعي العام البعيد عن اإلنصاف باهتامي لكوين ال أحب ذلك الشخص 

(١) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.

(٢) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
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ــقــرة                                                                                     ٢٢٣ ن أ   فـــي 

ذا العيوب الكثرية، إىل درجة أنه وضعني موضع اخلائن للوطن، فإنني أهتمه أيضاً بعدم حبه 
للجيش، ذلك ألنه عندما يعطي إىل صديقه ذاك كل الرشف وكل املغانم املعنوية فإنه يكون 
بذلك قد جرد اجليش من الرشف، بينام احلقيقة هي وجوب توزيع األمور اإلجيابية واحلسنات 
فيجب  والتخريبات  والتقصريات  السلبية  األمور  أما  اجليش،  وعىل  اجلامعة  عىل  واألفضال 
شئ  أي  وجود  ألن  ذلك  األمور.  بزمام  املمسك  وإىل  املدبر  الرأس  وإىل  القيادة  إىل  توجيهها 
هذه  من  فقط  واحد  رشط  هنا  والقائد  وجوده،  وأركان  رشائطه  مجيع  بتحقق  إال  يتحقق  ال 
واحد  فساد ركن  أو  واحد  وجود رشط  عدم  فيكفي له  وفساده  أي يشء  انتفاء  أما  الرشوط. 
فقط. لذا يمكن عزو ذلك الفساد إىل الرأس املدبر وإىل الرئيس ألن احلسنات واألمور اجليدة 
تكون عادة إجيابية ووجودية. فال يمكن حرصها عىل من هم يف رأس الدولة. بينام السيئات 
والتقصريات عدمية وختريبية ويكون الرؤساء هم  املسؤولني عنها. ومادام هذا هو احلق وهو 
احلقيقة، فكيف يمكن أن يقال لرئيس عشرية قامت بفتوحات: «أحسنت يا حسن آغا»؟ وإذا 
يكون  الترصف  هذا  مثل  إن  والتحقري؟..  اإلهانة  أفرادها  إىل  هت  وجّ العشرية،  تلك  لبت  غُ

مجانباً للحق تماماً ومعاكساً له.
وجانب  واحلقيقة  احلق  جانب  قد  باهتامي  قام  الذي  العام  ذلك  املدعي  فإن  وهكذا 

الصواب، ومع ذلك فهو بزعمه قد حكم باسم العدالة». (١)
ست  هبا  عرفتْ  فقد  كامل  إىل  مصطفى  النور  رسائل  من  املوجهة  الصفعة  قضية  أما 
بتبـرئتنا  قرارهم  وأصدروا  عليها  يعرتضوا  فلم  يف  «أنقرة»  الرسمية  املراجع  وكذلك  حماكم 
وأعادوا لنا مجيع كتبنا ومن ضمنها «الشعاع اخلامس». ثم إن قيامي بإظهار سيئاته ليس إالّ 
من أجل صيانة كرامة اجليش. أي إن عدم حمبة شخص فرد ليس إالّ من أجل كيل الثناء إىل 

اجليش بكل حب. (٢)
ولو فرضنا أن قائداً رهيباً وعبقرياً استطاع بذكائه أن ينسب لنفسه مجيع حسنات اجليش، 
وأن ينسب سيئاته وسلبياته الشخصية للجيش، فإنه يكون بذلك قد قلل عدد احلسنات التي 
اجليش  إىل  وأخطاءه  سيئاته  نسب  وعندما  واحد،  شخص  حسنة  إىل  اجليش  أفراد  بعدد  هي 

(١) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.

(٢) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
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٢٢٤                                                                                                            سيرة ذاتية   
فقد  لذا  للحقيقة،  وجمانب  خميف  ظلم  وهذا  اجليش،  أفراد  بعدد  السيئات  هذه  كثّر  قد  يكون 
تأديب  صفعة  وجهت  لكوين  هامجني  عندما  السابقة  حماكاميت   إحد يف  العام  للمدعي  قلت 
لذلك الشخص عندما قمت قبل أربعني سنة برشح حديث نبوي، قلت للمدعى العام: حقاً 
إنني أقلل من شأنه بإيراد أخبار من األحاديث النبوية، إالّ أنني أقوم يف الوقت نفسه بصيانة 
رشف اجليش وحفظه من األخطاء الكبرية، وأما أنت فتقوم بتلويث رشف اجليش الذي يعد 
حامل لواء القرآن، وقائداً مقداماً للعامل اإلسالمي، وتلغي حسناته ألجل صديق واحد لك. 

فخضع ذلك املدعى العام لإلنصاف، بإذن اهللا، ونجا من اخلطأ. (١)
إىل  مدفوعاً  وموظفيها  العدل  وزارة  أفراد  بعض  حرض  الكبري  الرئيس  أن  ومع 
مجعية  أية  تشكيل  هتمة  من  بُرئت  النور  رسائل  أن  إال  الشخيص،  وبحقده  بأوهامه  ذلك 

صوفية». (٢) طريقة  وأية 
:[ [وقال يف املحكمة أيضاً

أمام  وجل  أو  خوف  ودون  مؤثراً  دفاعاً  وصالبة  شدة  دافع  بكل  رجالً  إن  «أجل، 
املحكمة العرفية العسكرية التي  انعقدت بسبب أحداث ٣١ مارت، ويف جملس  املبعوثان دون 
ته.. كيف يتهم هذا الشخص بأنه يدير سراً خالل ثامين  وحدّ أن يبايل بغضب  مصطفى كامل 
عرشة سنة ودون أن يشعر به أحد مؤامرات سياسية؟ إن من يقوم بمثل هذا االهتام ال شك 

أنه شخص مغرض. (٣)
وحمافظ  حمكمتان  ومادامت  العناد،  هذا  يكرس  أن  يستطع  مل  نفسه  كامل  مادام  مصطفى 
ثالث واليات مل يكرسوه فمن أنتم حتى حتاولوا مثل هذه املحاولة العقيمة، وملاذا حتاولون هذا 

عبثاً مع أهنا ال تأيت بخري لألمة وال هلذه احلكومة؟. (٤)
[ويف رسالة له إىل طالبه:]

امليت  الرجل  ذلك  حمبة  ألن  اهللا.  اختاره  فيام  واخلري  خري،  هذه  مسألتنا  تأخري  يف  إن 
(١) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
(٢) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
(٣) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
(٤) الشعاعات، الشعاع الثاين عرش.
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ــقــرة                                                                                     ٢٢٥ ن أ   فـــي 

هذه  وستؤثر  عامة.  الشعب  أوساط  ويف  احلكومية  والدوائر  املدارس  مجيع  يف  ن  لقَّ يُ الرهيب 
احلالة تأثيراً أليماً وفجيعاً جداً يف  العامل اإلسالمي ويف املستقبل».(١)

اعرتاضه عىل  رئيس اجلمهورية (٢)
«إن السبب األساس هلجوم احلاقدين عليّ هو أهنم يريدون سحقي متذرعني بمودّهتم 

ومواالهتم ملصطفى كامل. وأنا أقول ألولئك احلاقدين:
لقد قلت يف حق شخص مات وانتهى أمره وانقطعت عالقته باحلكومة: إنه سيظهر يف 
آخر الزمان شخص يلحق األرضار بالقرآن الكريم. قلته قبل ثالثني سنة استنباطاً من حديث 
يوالونه  الذين  احلاقدين  وإن  كامل.  هو  مصطفى  الرجل  ذلك  أن  الزمان  أظهر  ثم  رشيف. 
-خالفاً  كامل  إىل  مصطفى  أُسند  ال  إنني  حيث  سنة،  عرشين  منذ  واهية  بحجج  يعذبونني 
 العامل ببطولته وتفانيه يف احلق منذ  للحقيقة- رشف هذا اجليش وجمد انتصاراته الذي تحدّ

مخسامئة سنة.
تسند  واملعنوية  املادية  والغنائم   واحلسنات  الرشف  أن  املحكمة:  يف  أثبتُّ  وكام  نعم، 
ضوء  ففي  الرئيس.  إىل  اخلاطئة  واإلجراءات  الذنوب  تسند  بينام  عليهم،  وتوزع  اجلامعة  إىل 
هذه القاعدة احلقيقية، فإن أجماد اجليش والرشف الذي أحرزه بانتصاراته -وال سيام  الضباط 
األشاوس الذين تولوا إدارته- ال تسند إىل  مصطفى كامل، وإنام األخطاء والذنوب والنقائص 
اجليش  كرامة  بإهانة  يقومون  إنام  له  حمبتى  بعدم  يتهمونني  فالذين  وحده.  إليه  تُسند  التي  هي 
احلقيقة  هذه  إلثبات  استعداد  عىل  وإين  األمة؛  أهنم  خونة  هؤالء  إىل  أنظر  لذا  رشفه،  وثلم 

ألولئك العنيدين املوالني له كام أثبتّها أمام املحكمة. 
إنني أكنّ حباً ألفراد  اجليش املقدام وضباطه الذين يعدون باملاليني والذين هم جيش 
بينام  ؛  سبيالً ذلك  إىل  استطعت  ما  وتوقريه  وكرامته  عزته  لصيانة  وأسعى  الطيبة  هذه  األمة 
نون ضمناً من شأن ماليني األفراد بل يعادوهنم يف  معارضيّ احلاقدون الذين يواجهونني يهوّ

سبيل حمبة شخص واحد.

(١) الشعاعات، الشعاع الثالث عرش.
(٢) ذيل العريضة املقدمة إىل رئيس اجلمهورية اضطررت إىل كتابتها (املؤلف)
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٢٢٦                                                                                                            سيرة ذاتية   
هو  باهلجوم،  عليّ  احلاقدين  ض  يحرّ الذي  أن  عديدة  بأمارات  أدركنا  لقد  نعم، 
وجمرد  واهية  حجج  فهي   األخر األسباب  أما  له.  مودّيت  وعدم  كامل،  ملصطفى  معارضتي 

اختالق. وهلذا اضطررت إىل أن أقول ألولئك  املعارضني: 
جلميع  عاماً  واعظاً  وجعيل  تكريمي  ألجل  أنقرة   إىل  كامل  استدعاين  مصطفى  لقد 
حمبته  عن  أتخلّى  جعلتني  اآلتية  الثالث  املواد  أن  إالّ  أنقرة ،  إىل  فذهبت  الرشقية.   الواليات 
ومودته. فعانيت العذاب طوال عرشين سنة يف حياة االنزواء ومل أتدخل يف أمورهم الدنيوية.

حول  الوارد  الرشيف  احلديث  عنه  أخرب  الذي  هو  أنه  بأفعاله  أظهر  لقد  األوىل:   املادة 
احلديث  هذا  وفرست  اإلسالمية.  باألعراف  لإلرضار  يسعى  الزمان  آخر  يف  شخص  ظهور 
الرشيف قبل ست وثالثني سنة، ثم ظهر معناه مطابقاً يف هذا الشخص. وله إيضاح يف املادة 

الثالثة يف دفاعايت أمام املحكمة.
املادة الثانية:  إن وجود  شيءٍ ما وتعمريه وحياته قائم بوجود مجيع أركان ذلك اليشء 
حتى  حقيقية  قاعدة  هذه  واحد.  رشط  بفساد  يكون  وموته  وختريبه  عدمه  بينام  رشوطه،  أو 

أصبحت مرضب األمثال يف ألسنة الناس: «التخريب أسهل من التعمري».
فبناء عىل هذه القاعدة الرصينة فإن النقائص الفاضحة والدمار الرهيب الظاهر نابعة 
من أخطاء ذلك القائد، أما االنتصارات الباهرة فهي صادرة من بطولة اجليش. فبينام ينبغي 
كلياً،  هذا  بخالف  أصبح  األمر  أن  إالّ  اجليش،  إىل  احلسنات  وتُمنح  إليه  السيئات  تُسند  أن 
إذ تُسند حسنات اجلامعة إىل من يف رأس األمر ويسند رش ذلك الشخص إىل اجلامعة. وهذا 

شنيع. ظلم 
وإعطاء  اآلمر،  القائد  إىل  اجليش  وانتصارات  اجلامعة  حسنات  إسناد  إن  الثالثة:   املادة 
ذنوب ذلك اآلمر إىل اجلامعة بأكملها يعني التهوين من شأن ألوف احلسنات وجعلها حسنة 
واحدة، وجعل اخلطأ الواحد ألوف األخطاء؛ إذ كام أن فوجاً من اجليش لو قتلوا عدواً شرساً 
فإن كل فرد من أفراد ذلك الفوج يُمنحون مرتبة املجاهد، ولكن لو أعطي آمرهم فقط تلك 
الرتبة فإن ألف رتبة من رتب «املجاهد» تنـزل إىل رتبة واحدة فقط. فلو حصلت جريمة قتل 
نتيجة خطأ ارتكبه قائد ذلك الفوج ثم أُسندت هذه اجلريمة إىل الفوج كله، فإن تلك اجلريمة 
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ــقــرة                                                                                     ٢٢٧ ن أ   فـــي 

الواحدة تتضاعف وتكون يف حكم ألوف اجلرائم، فيصبح ألف جندي مثالً مسؤولني عنها، 
ومستحقني العقاب عليها. 

ذلك  إىل  تسند  مل  فإن  األعني،  أمام  واضحة  اجلسيمة  األخطاء  فإن  هنا؛  األمر  كذلك 
الرجل امليت الذي ارتكبها، وأحيلت إىل جيش عظيم كريم أظهر جهاده يف سبيل إحقاق احلق 
ق بسيوفه ودمائه شهادة عزته وكرامته وإعالئه لراية القرآن منذ مخسامئة  يف العامل أمجع وصدّ
سنة بل منذ ألف سنة، فإن تلك الذنوب تزداد إىل األلوف بعدد أركان ذلك اجليش. فيلطخ 
جيش  جيعل  مما  قاتم  بلون  تارخيه  داً  مسوّ رهيباً  تشويهاً  ويشوهه  اجليش  لذلك  املجيد  املايض 
هذا العرص مسؤوالً ويذوب خجالً أمام اجليش البطل للعصور السابقة. وكذلك لو أسندت 
االنتصارات الباهرة واملفاخر املستحصلة احلارضة إىل رجل واحد فإهنا تبقى جزئية، وتصبح 
احلسنات واملجاهدات التي هي بعدد األركان واألفراد يف حكم شخص واحد. وينطفئ ذلك 

الضياء الساطع ويزول وال يصبح كفارة للذنوب.
الذي  اجليش  ذلك  مودة  وكسبت  الرجل،  ذلك  ة  مودّ تركتُ  األسباب  هذه  فألجل 
خدمتُ يف صفوفه خدمة فعلية مؤثرة، ويف زمان دقيق حرج، وسعيت برسائل النور للمحافظة 

عىل رشف ذلك اجليش الذي هو أسمى ألف مرة من أي شخص كان». (١)
حالته الروحية يف أنقرة 

ة قلعة أنقرة ، التي أصاهبا الكرب  «ذات يوم من األيام األخرية للخريف، صعدت إىل قمّ
حزن  واعرتاين  متحجرة،  تارخيية  حوادث  كأهنا  أمامي  تلك  القلعة  فتمثّلت  مني،  أكثر  والبىل 
هرم  القلعة،  ومن  أنا،  شيبي  ومن  اخلريف،  موسم  يف  السنة  شيب  من  عميق  وأسى  شديد 
ومن  اخلالفة،(٢)  سلطنة  وفاة  ومن  العلية،  العثامنية  الدولة  شيخوخة  ومن  البرشية  هرم  ومن 
أودية  إىل  املرتفعة  تلك  القلعة  ذروة  من  النظر  إىل  احلالة  تلك  فاضطرتني  الدنيا.  شيخوخة 
املايض وشواهق املستقبل، أنقب عن نور، وأبحث عن رجاء وعزاء ينري ما كنت أحسّ به من 

أكثف الظلامت التي غشيت روحي هناك وهي غارقة يف ليل هذا اهلرم املتداخل املحيط. (٣)
(١) املالحق، ملحق أمريداغ ٢.

(٢) حيث ألغى  المجلسُ النيايب األولُ السلطنةَ يف ١٩٢٢/١١/١ أي قبل جميء األستاذ إىل  أنقرة بسنة. أما إلغاء اخلالفة 
فقد أقره  املجلس النيايب الثاين يف ١٩٢٤/٣/٣.

(٣) وردت هذه احلالة الروحية عىل صورة مناجاة إىل القلب باللغة الفارسية، فكتبتها كام وردت، ثم طبعت ضمن رسالة 
(حباب) يف  أنقرة. (املؤلف).
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٢٢٨                                                                                                            سيرة ذاتية   
فحينام نظرت إىل اليمني الذي هو املايض باحثاً عن نور ورجاء، بدت يل تلك اجلهة من 

بعيد عىل هيئة مقربة كرب أليب وأجدادي والنوع اإلنساين، فأوحشتني بدالً من أن تسلّيني. 
ثم نظرت إىل اليسار الذي هو املستقبل مفتشاً عن الدواء، فرتاء يل عىل صورة مقربة 

كرب مظلمة يل وألمثايل وللجيل القابل، فأدهشني عوضاً من أن يؤنسني.
ثم نظرت إىل زمني احلارض بعد أن امتأل قلبي بالوحشة من اليمني واليسار، فبدا ذلك 
اليوم لنظري احلسري ونظريت التارخيية عىل شكل نعش جلنازة جسمي املضطرب كاملذبوح بني 

املوت واحلياة.
فلام يئست من هذه اجلهة أيضاً، رفعت رأيس ونظرت إىل قمة شجرة عمري، فرأيت أن 
، تلك هي جنازيت، فطأطأت رأيس ناظراً  عىل تلك الشجرة ثمرة واحدة فقط، وهي تنظر إليّ
إىل جذور شجرة عمري، فرأيت أن الرتاب الذي هناك ما هو إالّ رميم عظامي، وتراب مبدأ 
خلقتي قد اختلطا معاً وامتزجا، ومها يُداسان حتت األقدام، فأضافا إىل دائي داء من دون أن 

. يمنحاين دواءً
لتُ نظري عىل مضض إىل ما ورائي، فرأيت أن هذه الدنيا الفانية الزائلة تتدحرج  ثم حوّ
يف أودية العبث وتنحدر يف ظلامت العدم، فسكبتْ هذه النظرة السمَّ عىل جروحي بدالً من أن 

تواسيها باملرهم والعالج الشايف.
بنظري  ورنوت  األمام  شطر  وجهي  ولّيت   ، أمالً وال  خيراً  اجلهة  تلك  يف  أجد  مل  وملا 
وخلفه  يب،  حيدق  فاه،  فاغراً  الطريق،  قارعة  عىل  باملرصاد  يل  واقف  القرب  أن  فرأيت  بعيداً، 
من  الرصاط  ذلك  عىل  السائرة  البرشية  القوافل   وترتاء األبد،  حيث  إىل  املمتد  الرصاط 
بعيد. وليس يل من نقطة استناد أمام هذه املصائب املدهشة التي تأتيني من اجلهات الست، 
كل  أمام  إذن  يل  فليس  اجلزئية.  اإلرادة  من  ضئيل  جزء  غري  عني  يدفع  سالحاً  أملك  وال 
أولئك األعداء الذين ال حرص هلم، واألشياء املرضة غري املحصورة، سو السالح اإلنساين 
الوحيد وهو اجلزء االختياري. ولكن ملا كان هذا السالح ناقصاً وقاصراً وعاجزاً، وال قوة 
إىل  يميض  أن  يستطيع  ال  حيث  فحسب،  الكسب  إالّ  طوقه  يف  وليس  يشء،  إجياد  عىل  له 
الزمان املايض ويذبّ عني األحزان ويسكتها، وال يمكنه أن ينطلق إىل املستقبل حتى يمنع 

009 SIYRAH ZATIYYE.indd   228009 SIYRAH ZATIYYE.indd   228 م 07:39:26   15/12/2011م 07:39:26   15/12/2011
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وآمال  آالم  من  يب  حييط  فيام  منه   جدو أالّ  أيقنت  منه،  الواردة  واملخاوف  األهوال  عنّي 
واملستقبل. املايض 

والدهشة  الوحشة  صنوف  منها  عليّ  تتواىل  الست  اجلهات  وسط  مضطرباً  كنت  وفيام 
تلك  وتضئ  متدين  البيان،  املعجز  القرآن  وجه  يف  املتألقة  اإليامن  بأنوار  إذا  والظلمة،  واليأس 
الوحشة  صنوف  من  انتابني  ما  تضاعف  لو  ما  ساطعة  باهرة  بأنوار  وتنورها  الست  اجلهات 

وأنواع الظلامت مائة مرة، لكانت تلك األنوار كافية ووافية إلحاطتها. 
لتْ -تلك األنوار- السلسلة الطويلة من الوحشة إىل سلوان ورجاء، وحولّت كل  فبدّ

 .املخاوف إىل أنس القلب، أمل الروح الواحدة تلو األخر
هلا إىل  نعم، إن اإليامن قد مزق تلك الصورة الرهيبة للاميض وهي كاملقربة الكرب، وحوّ

ر أنوس وإىل ملتقى األحباب، وأظهر ذلك بعني اليقني وحق اليقني...  جملس منوّ
ثم إن اإليامن قد أظهر بعلم اليقني أن املستقبل الذي يرتاء لنا بنظر الغفلة كقرب واسع 

ت يف قصور السعادة اخلالدة. كبري ما هو إالّ جملس ضيافة رمحانية أعدّ
بنظر  هكذا  تبدو  التي  احلارض  للزمن  والنعش  التابوت  صورة  حطّم  قد  اإليامن  إن  ثم 

الغفلة، وأشهدين أن اليوم احلارض إنام هو متجر أخروي، ودار ضيافة رائعة للرمحن.
رين بعلم اليقني أن ما يبدو بنظر الغفلة من الثمرة الوحيدة التي هي  ثم إن اإليامن قد بصّ
فوق شجرة العمر عىل شكل نعش وجنازة أهنا ليست كذلك، وإنام هي انطالق لروحي -التي 
هي أهل للحياة األبدية ومرشحة للسعادة األبدية- من وكرها القديم إىل حيث آفاق النجوم 

للسياحة واالرتياد.
ثم إن اإليامن قد بيّن بأرساره؛ أن رميم عظامي وتراب بداية خلقتي، ليسا عظاماً حقرية 

فانية تداس حتت األقدام، وإنام ذلك الرتاب باب للرمحة، وستار لرسادق  اجلنة.
ثم إن اإليامن أراين بفضل أرسار القرآن الكريم أن أحوال الدنيا وأوضاعها املنهارة يف 
ظلامت العدم بنظر الغفلة، ال تتدحرج هكذا يف غياهب العدم -كام ظنّ يف بادئ األمر- بل 
إهنا نوع من رسائل ربانية ومكاتيب صمدانية، وصحائف نقوش لألسامء السبحانية قد أتمّت 
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٢٣٠                                                                                                            سيرة ذاتية   

ماهية  بذلك  اإليامن  فأعلمني  الوجود،  يف  نتائجها  عنها  وأخلفت  معانيها،  وأفادت  مهامها، 
الدنيا علم اليقني. 

ومنتظراً  ناظراً  يب  أحدق  الذي  القرب  ذلك  أن  القرآن  بنور  يل  أوضح  قد  اإليامن  إن  ثم 
ليس هو بفوهة بئر، وإنام هو باب لعامل النور، وأن ذلك الطريق املؤدي إىل األبد ليس طريقاً 
ممتداً ومنتهياً بالظلامت والعدم، بل إنه سبيل سوي إىل عامل النور، وعامل الوجود وعامل السعادة 
واضحة  بدت  قد  حيث  له،  ومرهماً  لدائي،  دواء  األحوال  هذه  أصبحت  وهكذا  اخلالدة.. 

جلية فأقنعتني قناعة تامة.
كسباً  يملك  الذي  االختياري  اجلزء  من  الضئيل  اجلزء  ذلك  يمنح  اإليامن  إن  ثم 
تلك  ضد  واسعة،  رمحة  إىل  هبا  وينتسب  مطلقة،  قدرة  إىل  هبا  يستند  وثيقة  للغاية،  جزئياً 
اجلزء  بيد  وثيقة  يكون  نفسه  اإليامن  إن  بل  املحيطة،  والظلامت  األعداء  من  الكاثرة  الكثرة 
ذاته  حد  يف  كان  وإن  اإلنساين  السالح  هو  الذي  االختياري  اجلزء  هذا  إن  ثم  االختياري. 
ناقصاً عاجزاً قاصراً، إالّ أنه إذا استعمل باسم احلق سبحانه، وبذل يف سبيله وألجله، يمكن 
ثَلُ املؤمن يف ذلك مثل اجلندي  أن ينال به -بمقتىض اإليامن- جنة أبدية بسعة مخسامئة سنة. مَ
إذا استعمل قوته اجلزئية باسم الدولة فإنه يسهل له أن يؤدي أعماالً تفوق قوته الشخصية 

بألوف املرات.
اجلسم  قبضة  من  زمامه  يسلب  فإنه  وثيقة،  االختياري  اجلزء  يمنح  اإليامن  أن  وكام 
ولعدم  والروح،  القلب  إىل  ويسلمه  املستقبل،  يف  وال  املايض  يف  النفوذ  يستطيع  ال  الذي 
سنوات  ولدخول  اجلسد،  يف  هو  كام  احلارض  الزمن  يف  والقلب  الروح  حياة  دائرة  انحصار 
اجلزء  ذلك  فإن  احلياة،  تلك  دائرة  يف  املستقبل  من  مثلها  وسنوات  املايض  من  عدة 
أودية  أعمق  يف  اإليامن  بقوة  يدخل  أنه  فكام  الكلية.  مكتسباً  اجلزئية  من  ينطلق  االختياري 
املايض مبدداً ظلامت األحزان، كذلك يصعد محلقاً بنور اإليامن إىل أبعد شواهق املستقبل 

وخماوفه». (١) أهواله  مزيالً 

(١) اللمعات، اللمعة السادسة والعرشون، الرجاء السابع.
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ــقــرة                                                                                     ٢٣١ ن أ   فـــي 

اخلالصة
عليه  وعرض  البالد،  رشقي  يف  نفوذه  من  ليستفيد  استاملته  أراد  الرئيس  ملا  وهكذا 
منصب  ويتوىل  اإلسالمية،  احلكمة  بعضوية  دار   االحتفاظ  مع  الربملان،  يف  نائباً  يكون  أن 
 ( فاخر (فِيالَ مسكن  ختصيص  مع  السنويس  من  الشيخ  بدالً  البالد  رشقي  يف  العام  الواعظ 
رشيف  حديث  يف  ورد  ما  أوصاف  دَ  شاهَ الزمان  بديع  فإن  العروضات...  من  وأمثاهلا  له 
يف  احلرية  عهد  قبل  له  أوّ -والذي  والسفياين»  الزمان  «الدجال  آخر  أشخاص  حول 
وليس  القرآن  إعجاز  بأنوار  إالّ  األشخاص  أولئك  جماهبة  يمكن  ال  وتيقن  أنه  إسطنبول- 
بمسالك السياسة... لذا ردّ مجيع عروضات  مصطفى كامل وغادر أنقرة  بعد أن بيّن وجهة 
أنقرة  يف  بالبقاء  عليه  وا  وألحّ لتوديعه  حرضوا  الذين  للنواب  اجلديدة  احلكومة  يف  نظره 

(١) اجلديدة.  احلكومة  مع   متعاوناً 
 

(١)  T.Hayat‚ ilk hayatı وقد غادر  أنقرة ما بني ٤/٣٠-١٩٢٣/٥/١٣، وكان من بني املودعني  كاظم قره بكر 
ذلك  عىل  يوافق  مل  أنه  إال  وعدم تركها  يف  أنقرة  عليه بالبقاء  وا  وألحّ املعروفني  القواد  من  وأمثاهلم  ورؤوف  أورباي 

وردهم رداً جميالً (ب) ١ / ٥٠٥ من دفرت مالحظات  زبري كوندوز آلب ص ٩١.
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الفصل الثالث
اهلجر اجلميل

سنة ١٩٢٣م/١٣٤٠ هـ
التوجه إىل «وان» (١)

املسامة  مدرستي  زيارة  إىل  ذهبت  يشء  كل  قبل  وهناك  «وان».  مدينة  إىل  «توجهت 
» فرأيت أن  األرمن قد أحرقوها مثلام أحرقوا بقية البيوت املوجودة يف «وان» أثناء  ورْ خُ ورْ  بـ«خُ
االحتالل الرويس.. صعدت إىل  القلعة املشهورة يف «وان» وهي كتلة من صخرة صلدة تضم 
حتتها مدرستي املالصقة هلا تماماً، وكانت تمرّ من أمامي أشباح أولئك األصدقاء احلقيقيني 
واإلخوة املؤنسني من طاليب يف مدرستي الذين فارقتهم قبل حوايل سبع سنوات خلت، فعىل 
إثر هذه الكارثة أصبح قسم من أولئك األصدقاء  الفدائيني شهداء حقيقيني وآخرون شهداء 
وهي  وارتقيتها  قمة  القلعة  إىل  صعدت  والنحيب..  البكاء  من  نفيس  أمتالك  فلم  معنويني، 
بعلو املنارتني ومدرستي حتتها، وجلست عليها أتأمل، فذهب يب اخليال إىل ما يقرب من ثامين 
سنوات خلَتْ وجال يب يف ذلك الزمان، ملا للخيال من قوة ولعدم وجود ما حيول بيني وبني 

. ذلك اخليال ويرصفني عن ذلك الزمان، إذ كنت وحيداً منفرداً
أفتح  كنت  كلّام  إنني  حتى  سنوات  ثامين  خالل   جر قد  جداً  هائالً  تحوالً  شاهدت 
بمدرستي  املحيطة  املدينة  مركز  أن  رأيت  بأحداثه.  ومىض  ولّى  قد  عصراً  كأن   أر عيني 
فنظرت   . كامالً تدميراً  ر  ودمّ أقصاه  إىل  أقصاه  من  أحرق  قد  بجانب  القلعة-  هو  -الذي 
إىل هذا املنظر نظرة حزن وأسى.. إذ كنت أشعر بالفرق اهلائل بني ما كنت فيه وبني ما أراه 
البيوت  هذه  رون  يعمّ الذين  أغلب  كان  املدينة..  هذه  عىل  ت  مرّ قد  سنة  مائتي  وكأن  اآلن، 
وذاقوا  املدينة  من  باهلجرة  منهم  قسم  توفّي  فلقد   .. عليّ اء  أعزّ وأحبّة  أصدقائي،  مة  المهدّ
تبق  ومل  كليّاً  املدينة  يف  املسلمني  بيوت  مّرت  دُ حيث  برمحته.  جميعاً  اهللا  تغمدهم  مضاضتها، 

(١) وذلك يف مايس ١٩٢٣م.
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٢٣٤                                                                                                            سيرة ذاتية   
لكانت  عني  ألف  يل  كان  لو  ما  شديداً  حزناً  وحزنت  األعامق،  من  فتأملت  حملة  األرمن،  إالّ 

. تسكب الدموع مدراراً
-ويا  ولكن  مدينتي،  إىل  رجعت  حيث  االغرتاب  من  نجوت  قد  أنني  أظن  كنت 
لألسف- لقد رأيت أفجع غربة يف مدينتي نفسها؛ إذ رأيت مئات من طاليب وأحبتي الذين 
واألنقاض،  الرتاب  عليهم  أهيل  قد  رأيتهم  ذكره...-  املار  الرمحن  روحياً -كعبد  هبم  أرتبط 
د معنى هذه الفقرة  ورأيت أن منازهلم أصبحت أثراً بعد عني، وأمام هذه اللوحة احلزينة تجسّ

: ألحدهم والتي كانت يف ذاكريت منذ زمن بعيد إالّ أنني مل أكن أفهم معناها تماماً
(١) 


   





   


 





  





      









 


   





  




 



 


 


  

أي إن أكثر ما يقيض عىل اإلنسان وهيلكه إنام هو مفارقة األحباب.
نعم، إنه مل يؤملني يشء ومل يبكني مثل هذه احلادثة، فلو مل يأتني مددٌ من القرآن الكريم 
. لقد  ومن اإليامن لكان ذلك الغم واحلزن والهمّ يؤثر فيّ إىل درجة تكفي لسلب الروح منيّ
بعيني  فرأيت  أطالهلا  عىل  مرورهم  عند  أحبتهم  منازل  عىل  يبكون  القديم  منذ  كان  الشعراء 
لوحة الفراق احلزينة هذه.. فبكت روحي وقلبي مع عيني بحزن شديد كمن يمرّ بعد مائتي 

سنة عىل ديار أحبّته وأطالهلا..
 ت الصفحات اللطيفة اللذيذة حليايت أمام عيني وخيايل واحدة تلو األخر عند ذلك مرّ
بكل حيوية، كمرور مشاهد الفلم السينامئي.. تلك احلياة السارة التي قضيتها يف تدريس طاليب 
النجباء بام يقرب من عرشين سنة، ويف هذه األماكن نفسها، التي كانت عامرة هبيجة وذات 
. قضيت فرتة طويلة أمام هذه اللوحات من  نشوة ورسور، فأصبحت اآلن خرائب وأطالالً
فالوضع  أنفسهم،  خيدعون  أهنم  كيف  الدنيا،  حال  أهل  من  أستغرب  بدأت  وعندها  حيايت، 
هذا يبيّن بداهة أن الدنيا ال حمالة فانية، وأن اإلنسان فيها ليس إالّ عابر سبيل، وضيف راحل. 

وشاهدت بعينيّ مد صدق ما يقوله  أهل احلقيقة: 
ارة.. فانية..». ارة.. مكّ «ال تنخدعوا بالدنيا فإهنا غدّ

(١) قول املتنبي: لوال مفارقة األحباب.. إلخ.. يف «هلا» وجه غريب، وهو أن تقدره جمعاً للهاة، كحصاة وحصا، ويكون 
الناس.  يبتلع  بيشء  بهت  شُ استعارة  للمنايا  اللهوات  إثبات  ويكون  إليه.  مضافاً  و«املنايا»  بـ«وجدت»  فاعالً  «هلا» 

ويكون قد أقام «اللها» مقام األفواه، ملجاورة اللهوات للفم. (عن مغنى اللبيب ٢٣٤/١).
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لــجــمــيــل                                                                                     ٢٣٥ ا لــهــجــر    ا

ورأيت كذلك أن اإلنسان ذو عالقة مع مدينته وبلدته بل مع دنياه كام أن له عالقة مع 
جسمه وبيته، فبينام كنت أريد أن أبكي بعينيّ لشيخوختي -باعتبار وجودي- كنت أريد أن 
أنني  أشعر  كنت  بل  لوفاهتا،  بل  مدرستي،  شيخوخة  ملجرد  ال  عيون  بعرشة  بالبكاء  أجهش 

بحاجة إىل البكاء بامئة عني عىل مدينتي احللوة الشبيهة بامليتة.
ابنُوا  وَ وتِ  للمَ وا  « لِدُ صباح:  كل  ينادي  لَكاً  مَ أن  الرشيف  احلديث  يف  ورد  لقد 
اب»(١) كنت أسمع هذه احلقيقة، أسمعها بعينيّ ال بأذين، ومثلام أبكاين وضعي يف ذلك  رَ للخَ
إن  نعم  احلال.  ذلك  عىل  مرّ  كلّام  أيضاً  الدموع  يذرف  سنة  عرشين  منذ  خيايل  فإن  الوقت، 
رت آالف السنني، واكتهال املدينة التي حتتها خالل  دمار تلك البيوت يف قمة  القلعة التي عمّ
التي  مدرستي -أسفل  القلعة-  ووفاة  سنة،  ثامنامئة  عليها  ت  مرّ قد  كأنه  حتى  سنوات،  ثامين 
يف  الدينية  مجيع  املدارس  وفاة  إىل  تشري  األحباب..  جممع  كانت  والتي  باحلياة  تنبض  كانت 
صخرة  هي  التي  كأن  القلعة  حتى   ،الكرب جلنازهتا  املعنوية  العظمة  وتبني  العثامنية.  الدولة 
الذين   - جميعاً اهللا  -رمحهم  طاليب  أن  ورأيت  قربها.  شاهدة  أصبحت  قد  واحدة،  صلدة 
كأهنم  رأيتهم  قبورهم،  يف  راقدون  وهم  سنوات-  ثامين  -قبل  املدرسة  تلك  يف  معي  كانوا 
جدراهنا  حتى  بل  رة،  مَّ المدَ املدينة  بيوت  حتى  واحلزن  البكاء  تشاركني  بل  معي،  يبكون 

املبعثرة. وأحجارها  ة  المنهدّ
ل  أتحمّ أن  أستطيع  ال  أنني  علمت  وعندئذٍ  يبكي،  وكأنه  يشء  كُل  رأيت  إنني  نعم، 
إىل  أنسحب  أن  عليّ  أو  قبورهم  يف  إليهم  أذهب  أن  إما  ففكرت  مدينتي،  يف  الغربة  هذه 
التي  واالفرتاقات  الفراقات  هذه  مثل  الدنيا  يف  مادام  وقلت  أجيل،  منتظراً  اجلبل  يف  مغارة 
فال  الدرجة،  هذه  إىل  وحمرقة  مؤملة  وهي  تقاوم،  أن  يمكن  وال  عليها،  يُصرب  أن  يمكن  ال 
تطاق..  ال  التي  األوضاع  هذه  مثل  عىل  ويرجح  احلياة،  هذه  من  أفضل  املوت  أن  شك 
الدامس،  الظالم  إالّ  فيها  رأيت  فام  الست..  اجلهات  إىل  بنظري  سارحاً  وجهي  ولّيت  لذا 
فالغفلة الناشئة من ذلك التأمل الشديد والتأثر العميق أرتنى الدنيا خميفة مرعبة، وأهنا خالية 
أمام  شديد  وركن  استناد  نقطة  عن  تبحث  روحي  كانت  رأيس.  عىل  ستنقض  وكأهنا  جرداء 
عن  أيضاً  تبحث  وكانت  اء.  ألدّ أعداء  صورة  اختذت  التي  املحدودة  غري  واملصائب  الباليا 

(١) عبد اهللا بن املبارك، الزهد، ٨٨/١؛ البيهقي، شعب اإليامن، ٣٩٦/٧؛ الديلمي، املسند، ٥١/٤.
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٢٣٦                                                                                                            سيرة ذاتية   
روحي  كانت  فبينام  األبد.  إىل  متتد  والتي  املحدودة  غري  الكامنة  رغباهتا  أمام  استمداد  نقطة 
اهلموم  من  ي  والتسرّ السلوان  وتنتظر  استمداد،  نقطة  عن  وتفتش  استناد،  نقطة  عن  تبحث 
اهلائلة،  والوفيات  والتخريبات  املحدودة  غري  واالفرتاقات  الفراقات  من  املتولدة  واألحزان 

إذا بحقيقة آية واحدة من القرآن الكريم املعجز وهي:   ﴿ » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 
(احلديد:١-٢)     ﴾Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  *  μ  ´
الفراق  أمل  من  وتنجيني  املرعب،  األليم  اخليال  ذلك  من  وتنقذين  بوضوح  أمامي  تتجىل 
واالفرتاق، فاتحةً عيني وبصرييت. فالتفتُّ إىل األثامر املعلقة عىل األشجار املثمرة وهي تنظر 
نظرت  فهالّ  وحدها..  اخلرائب  يف  نظرك  يل: «ال تحصرنَّ  حلوة وتقول  ابتسامة  مبتسمة  إىل 

فينا..». النظر  إلينا، وأنعمت 
هذا  إىل  يُحزنك  لِمَ  وتقول:  رةً  مذكّ بقوة  تنبّه  الكريمة  اآلية  هذه  حقيقة  إن  نعم، 
حتى  «وان»،  مفازة  صحيفة  عىل  الضيف  اإلنسان  بيد  شيّدت  عامرة  رسالة  سقوط  الحدّ 
ى  المسمّ املخيف  اجلارف  السيل  يف  سقوطها  عىل  حتزن  فلِمَ  مأهولة؟  مدينة  صورة  اختذت 
ر وهو  باالحتالل الرويس الذي حما آثارها وأذهب كتابتها؟ إرفع برصك إىل الباري المصوّ
«وان»  صحيفة  عىل  سبحانه  كتاباته  وإن  بيده،  فناصيته  احلقيقي،  ومالكه  يشء  كل  ربّ 
الغابر  يف  أوضاع  من  شاهدته  ما  وإن  والبهجة  التوهج  بكامل  باستمرار  مجدداً  تُكتب 
الغفلة  من  هو  إنام  مقفرة  وبقائها  دمارها  وعىل  األماكن  تلك  خلو  عىل  والنحيب  والبكاء 
أنه  تصوره  عدم  ومن  هلا،  املالك  هو  أنه   - اإلنسان -خطأً توهم  ومن  احلقيقي،  مالكها  عن 

.. عابر سبيل وضيف ليس إالّ
عظيمة،  حلقيقة  بابٌ  التصور  يف  اخلطأ  ذلك  ومن  املحرق،  الوضع  ذلك  من  فانفتح 
وهتيأت النفسُ لتقبلها -كاحلديد الذي يدخل يف النار لِيلني ويعطى له شكل معني نافع- إذ 
القرآن  فأظهر  النفس،  أالنت  متأججة  ناراً  املؤمل  الوضع  وذلك  املحزنة  احلالة  تلك  أصبحت 
املذكورة  اآلية  تلك  حقيقة  خالل  من  تام  ووضوح  بجالء  اإليامنية  احلقائق  فيض  هلا  الكريم 

حتى جعلها تقبل وترضخ». (١)

(١) اللمعات، اللمعة السادسة والعرشون، الرجاء الثالث عرش.

009 SIYRAH ZATIYYE.indd   236009 SIYRAH ZATIYYE.indd   236 م 07:39:27   15/12/2011م 07:39:27   15/12/2011



لــجــمــيــل                                                                                     ٢٣٧ ا لــهــجــر    ا
وهجرتُ السياسة  (١)

«وقد مرت عليَّ حادثة جديرة باملالحظة:
بلغ  حتى  مغرض  بانحياز  فاضل،  بعامل  يقدح  العلم  سيامء  عليه  رجالً  يوم  ذات  رأيت 
-يف  أثنى  قد  رأيته  بينام  سياسية،  أمور  حول  بينهام  خلالف  وذلك  تكفريه،  حد  إىل  األمر  به 
الوقت نفسه- عىل منافق يوافقه يف الرأي السيايس!. فأصابتني من هذه احلادثة رعدة شديدة، 

واستعذت باهللا مما آلت إليه السياسة وقلت:  «أعوذ باهللا من الشيطان والسياسة». 
ومنذئذٍ انسحبت من ميدان احلياة السياسية. (٢)

« سؤال:  لِمَ ال هتتم إىل هذا احلد بمجريات السياسة العاملية احلارضة.. نراك ال تغيّر 
كَ أصالً أمام احلوادث اجلارية عىل صفحات العامل. أفرتتاح إليها أم أنك ختاف خوفاً  من طورِ

يدفعك إىل السكوت؟
اجلواب:  إن خدمة القرآن الكريم هي التي منعتني بشدة عن عامل السياسة بل أنستني 
يف  يمنعني  وال  يكبلني  مل  اخلوف  بأن  تشهد  كلها  حيايت  تأريخ  فإن  وإالّ  فيها.  التفكر  حتى 
إذ  األجل،  غري  عالقة  الدنيا  مع  يل  فليس  خويف؟  يكون  ممَّ  ثم   . حقاً أراه  فيام  سريي  مواصلة 
ليس يل أهل وأوالد أفكر فيهم، وال أموال أفكر فيها، وال أفكر يف رشف األصالة واحلسب 
والشهرة  الرياء  هي  التي  االجتامعية  السمعة  عىل  القضاء  عىل  أعان  من  اهللا  ورحم  والنسب. 

الكاذبة، فضالً عن احلفاظ عليها.. 
فلم يبق إالّ أجيل، وذلك بيد اخلالق اجلليل وحده. ومن جيرؤ أن يتعرض له قبل أوانه. 

فنحن نفضل أصالً موتاً عزيزاً عىل حياة ذليلة.
ولقد قال أحدهم مثل  سعيد القديم؛

(٣) 
  


 



   


  








         




 







  

 


 


    

خربها  التي  السياسة  أن  بيد  اليومية؛  األحداث  من  بمواقفه  املسلم  يزاوهلا  الرشعي  بمفهومها  السياسة  أن  شك  ال   (١)
األستاذ النوريس وعرف عدم جدواها بل رضرها باإلخالص والعمل اإلسالمي هي السياسة امليكيافيلية احلارضة 
السلطة،  وذوي  نصح  احلكام  يف  جهداً  يأل  مل  نفسه  الوقت  ويف  منها،  باهللا  فاستعاذ  الكارس  بالوحش  وصفها  والتي 
إال أنه مل يتزلف هلم ومل يرس يف ركاهبم مثلام أنه مل يواجههم مواجهة مادية بإحداث القالقل واالضطرابات. ورسائل 

النور زاخرة بمواقفه هذه من األحداث عرب حياته الطويلة نقلنا هنا نامذج منها فحسب.
(٢) املكتوبات، املكتوب الثاين والعرشون.

(٣) أليب فراس احلمداين.
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٢٣٨                                                                                                            سيرة ذاتية   
إنام هي خدمة القرآن متنعني عن التفكر يف احلياة االجتامعية السياسية، وذلك أن احلياة 
البرشية ما هي إالّ كركب وقافلة متيض، ولقد رأيت بنور القرآن الكريم يف هذا الزمان أن طريق 
تقوم  تكاد  ال  فهي  سريها  يف  تتعثر  فالبرشية  آسن،  مستنقع  إىل  هبم  أدت  املاضية  القافلة  تلك 

حتى تقع يف أوحال ملوثة منتنة. 
ولكن قسماً منها يميض يف طريق آمنة.

وقسم آخر قد وجد بعض الوسائل لتنجيه -قدر املستطاع- من الوحل واملستنقع.
وقسم آخر وهم األغلبية يمضون وسط ظالم دامس يف ذلك املستنقع املوحل املتسخ.

ظناً  القذر  الوحل  بذلك  وأعينهم  وجوههم  يلطخون  هؤالء  من  املائة  من  فالعرشون 
يمضون  وهكذا  يقعون   وأخر يقومون  فتارة  كرهم.  سُ بسبب  والعنرب،  املسك  أنه  منهم 

يغرقوا. حتى 
أما الثامنون من املائة، فهم يعلمون حقيقة املستنقع ويتحسسون عفونته وقذارته إالّ أهنم 

حائرون، إذ يعجزون عن رؤية الطريق اآلمنة.
وهكذا فهناك عالجان اثنان إزاء هؤالء:

أوهلام:  إيقاظ العرشين منهم املخمورين باملطرقة.
وثانيها:  إراءة طريق األمان واخلالص للحائرين بإظهار نور هلم -أي باإلرشاد-.

أولئك  يظل  بينام  العرشين  جتاه  بأيدهيم  باملطرقة  يمسكون  رجالً  ثامنني  أن  أراه  فالذي 
الثامنون احلائرون البائسون دون أن يُبرصوا النور احلق، وحتى لو أبرصوا فإن هؤالء لكوهنم 
واضطراب:  قلق  يف  نفسه  احلائر  فيحاور  هبم.  يوثق  فال  معاً  ونوراً  عصا  أيدهيم  يف  حيملون 
تُر أيريد هذا أن يستدرجني بالنور ليرضبني باملطرقة؟. ثم حينام تتحطم املطرقة بالعوارض 

أحياناً، يذهب ذلك النور أيضاً أدراج الرياح أو ينطفئ.
امللطخة  الغافلة  امللوثة  العابثة  البرشية  االجتامعية  احلياة  هو  املستنقع  فذلك  وهكذا، 

بالضاللة.
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لــجــمــيــل                                                                                     ٢٣٩ ا لــهــجــر    ا

وأولئك املخمورون هم  املتمردون الذين يتلذذون بالضاللة.
اخلروج  يستطيعون  ال  ولكنهم  الضاللة  من  يشمئزون  الذين  هم  احلائرون  وأولئك 

.. فهم حائرون. منها، فهم يريدون اخلالص ولكنهم ال هيتدون سبيالً
أما تلك املطارق فهي التيارات السياسية، وأما تلك األنوار فهي حقائق القرآن فالنور 

ال تثار حياله الضجة وال يقابل بالعداء قطعاً، وال ينفر منه إالّ الشيطان الرجيم. 
القرآن.  نور  عىل  أحافظ  لكي  والسياسة»  الشيطان  من  باهللا  «أعوذ  قلت:  ولذلك، 

. واعتصمت بكلتا يدي بذلك النور، ملقياً مطرقة السياسة جانباً
عشاقاً  املخالفة-  أو  منها  املوافقة  -سواءً  السياسية  التيارات  مجيع  يف  أن  ورأيت 

النور. لذلك 
فالدرس القرآين الذي يُلقى من موضع طاهر زكي مربأ من موحيات أفكار التيارات 
ال  جميعاً،  منها  وأسمى  أرفع  مقام  من  إليه  ويُرشد  مجيعها،  املغرضة  واالنحيازات  السياسية 
الذين  أولئك  إالّ  اللهم  كانت.  مهام  فئة،  شبهة  موضع  يكون  وال  جهة،  عنه  حتجم  أن  ينبغي 
أو  أنايس  صورة  يف  شياطني  هم  وهؤالء  إليها.  فينحازون  سياسة  والزندقة  الكفر  يظنون 

حيوانات يف أجساد برش.
وحمداً هللا فإنني بسبب جتردي عن التيارات السياسية مل أبخس قيمة حقائق القرآن التي 
هي أثمن من األملاس ومل أجعلها بتفاهة قطع زجاجية بتهمة الدعاية السياسية. بل تزيد قيمة 

تلك اجلواهر القرآنية عىل مرّ األيام وتتألق أكثر أمام أنظار كل طائفة».(١)
« سؤال:  لِمَ يتجنب  سعيد اجلديد تجنباً شديداً و إىل هذا احلد من السياسة؟

ي بسعيه وفوزه ألكثر من مليارات من السنني حلياة خالدة، من  اجلواب:  لئال يضحّ
يفر  إنه  ثم  فيها.  مشكوك  دنيوية  حياة  من  سنتني  أو  سنة  يستغرق  ال  تدخل  فضويل  جراء 
فراراً شديداً من السياسة، خدمةً للقرآن واإليامن والتي هي أجلّ خدمة وألزمها وأخلصها 

ها. ألنه يقول: وأحقّ

(١) املكتوبات، املكتوب الثالث عرش.
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٢٤٠                                                                                                            سيرة ذاتية   
إنني أتقدم يف الشيب، وال علم يل كم سأعيش بعد هذا العمر. لذا فاألوىل يل العمل 
حلياة أبدية. وهذا هو األلزم. وحيث إن اإليامن وسيلة الفوز باحلياة األبدية ومفتاح السعادة 
أريد  لذا  الناس،  بإفادة  شرعاً  مكلف  ديني،  عامل  أين  بيد  ألجله.  السعي  إذاً  فينبغي  اخلالدة، 
االجتامعية  احلياة  إىل  بالنفع  تعود  اخلدمة  هذه  أن  إالّ   . أيضاً الناحية  هذه  من  أخدمهم  أن 
والدنيوية، وهذه ما ال أقدر عليها، فضالً عن أنه يتعذر القيام بعمل سليم صحيح يف زمن 
أهم  هي  التي  اإليامن  خدمة  يف  العمل  عليها  لت  وفضّ اجلهة  هذه  عن  ختليت  لذا  عاصف، 
لنفيس  كسبته  ما  اآلخرين  إىل  ليصل  مفتوحاً  الباب  تركت  وقد  وأسلمها.  وألزمها  خدمة 
من حقائق اإليامن وما جربته يف نفيس من أدوية معنوية، لعلّ اهللا يقبل هذه اخلدمة وجيعلها 

ارة لذنوب سابقة. كفّ
وليس ألحد سو الشيطان الرجيم أن يعرتض عىل هذه اخلدمة، سواءً كان مؤمناً أو 
يقاً أو زنديقاً، ألن عدم اإليامن ال يشبهه أمر، فلربام توجد لذة شيطانية منحوسة يف  كافراً أو صدّ
ارتكاب الظلم والفسق والكبائر إالّ أن عدم اإليامن ال لذة فيه إطالقاً، بل هو أمل يف أمل، وعذاب 

يف عذاب، وظلامت بعضها فوق بعض. 
يف  والدخول  املقدس،  اإليامن  لنور  العمل  وترك  أبدية،  حلياة  السعي  ترك  فإن  وهكذا 
وجمانبة  للعقل  خالف  هو  إنام  الشيخوخة  زمن  يف  الرضورية،  وغري  اخلطرة  السياسة  أالعيب 
للحكمة لشخص مثيل ال صلة له مع أحد، ويعيش منفرداً، ومضطراً إىل التحري عن كفارات 

لذنوبه السابقة، بل يعدّ ذلك جنوناً وبالهة، بل حتى البلهاء يفهمون ذلك.
أما إن قلت: كيف متنعك خدمة القرآن واإليامن عن السياسة؟

فأقول: إن احلقائق اإليامنية والقرآنية ثمينة غالية كغالء جواهر األملاس، فلو انشغلت 
الذي  أليس  سياسية؟  جهة  إىل  منحازين  جيعلنا  أن  هذا  أيريد  العوام:  بفكر  خلطر  بالسياسة، 
أهنا  النفيسة  اجلواهر  تلك  إىل  ينظرون  أهنم  بمعنى  األتباع؟  جللب  سياسية  دعاية  إليه  يدعو 
قطع زجاجية تافهة، وحينها أكون قد ظلمت تلك احلقائق النفيسة، وبخست قيمتها الثمينة، 

بتدخيل يف السياسة.

009 SIYRAH ZATIYYE.indd   240009 SIYRAH ZATIYYE.indd   240 م 07:39:27   15/12/2011م 07:39:27   15/12/2011



لــجــمــيــل                                                                                     ٢٤١ ا لــهــجــر    ا
عونَني وشأين، وتضايقونني بطرق شتى؟» (١) فيا  أهل الدنيا! لِمَ ال تَدَ

« قيل:  لِمَ انسحبت من ميدان السياسة وال تتقرب إليها قط؟.
اجلواب:  لقد خاض  سعيد القديم غامر السياسة ما يقارب عرش السنوات علّه خيدم 
ذات  الطريق  تلك  أن   رأ إذ  الرياح،  أدراج  حماولته  فذهبت  طريقها،  عن  والعلم  الدين 
وبني  بيني  حتول  فهي   - إليّ -بالنسبة  فضول  فيها  التدخل  وأن  فيها،  ومشكوك  مشاكل، 
أن  احتامل  وهناك  وأكاذيب.  خداع  أغلبها  وأن  خطورة،  ذات  وهي  واجب،  بأهم  القيام 
أن  إما  السياسة  غامر  خيوض  فالذي  وكذا  يشعر.  أن  دون  األجنبي  بيد  آلة  الشخص  يكون 
إليّ  بالنسبة  فيها  فالتدخل  موافقاً  كنت  فإن  هلا،  معارضاً  أو  الدولة  لسياسة  موافقاً  يكون 
فضول وال يعنيني بيشء، حيث إنني لست موظفاً يف الدولة وال نائباً يف برملاهنا، فال معنى 
دخلت  وإذا  فيها،  ألتدخل  إليّ  بحاجة  ليسوا  وهم  السياسية  األمور  ملامرستي   - -عندئذٍ
ضمن املعارضة أو السياسة املخالفة للدولة، فال بد أن أتدخل إما عن طريق الفكر أو عن 
واضحة  األمور  ألن  أيضاً،  إليّ  حاجة  هناك  فليس  فكرياً  التدخل  كان  فإن  القوة؛  طريق 
بالقوة،  التدخل  كان  وإن  الثرثرة.  إىل  داعي  فال  مثيل،  املسائل  يعرفون  واجلميع  جداً، 
فهناك  فيه،  مشكوك  هدف  إىل  الوصول  ألجل  املشاكل  بإحداث  املعارضة  أُظهر  بأن  أي 
بتَىل الكثريون بجريرة شخص واحد.  احتامل الولوج يف آالف من اآلثام واألوزار، حيث يُ
من  احتاملني  أو  احتامل  عىل  بناء  فيها  وإلقاء  األبرياء  اآلثام  يف  الولوج  وجداين  يرىض  فال 
بني عرشة احتامالت، ألجل هذا فقد ترك  سعيد القديم السياسة وجمالسها الدنيوية وقراءة 

السيجارة». (٢)  تركه  مع  اجلرائد 

(١) املكتوبات، املكتوب السادس عرش.

(٢) املكتوبات، املكتوب السادس عرش.
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٢٤٢                                                                                                            سيرة ذاتية   

سنة ١٩٢٥م/١٣٤٢ هـ
اعتقال ونفي

«عندما كنت منشغال بإلقاء دروس يف حقائق القرآن عىل طاليب يف مدينة «وان» كانت 
كل  من  ارتياهبم  من  الرغم  وعىل  الدولة.  يف  بال  املسؤولني  تقلق  سعيد» (١)  حوادث  «الشيخ 
بني   جر الذي  العميق   املغز ذا  احلوار  هذا  ك»  وجبل  «أرَ يف «وان»  النوريس  األستاذ  الزم  الذي  محيد  يذكر  املال   (١)
األستاذ النوريس وحسني باشا وهو شيخ  عشرية   «حيدران » عيّنه السلطان  عبد احلميد الثاين برتبة مريآالي إبان إنشاء 
خسائر  وكبّدهم  واألرمنية  الروسية  القوات  عىل  باهرة  انتصارات  وأحرز  األناضول.  يف  رشقي  احلميدية   القوات 
فادحة، فرفعته حكومة االحتاد والرتقي والسلطان  رشاد إىل رتبة أمري اللواء، وقد ساعد عىل إنشاء مدارس يف رشقي 
البالد قبل احلرب العاملية، اشتهر بعدالته وتوقريه  العلامء، وعقد مع األستاذ النوريس عقد أخوة أخروية، وعىل الرغم 
من عدم تدخله يف ثورة  الشيخ سعيد پريان نفي مع غريهم إىل  قيرصي ولكنه مل يتحمل حياة املنفى فهرب إىل  سورية 
بعد سنتني وظل فيها سنة حتى جاءه املدعو  «مدين» وأقنعه بالعودة إىل البالد مدعياً أن احلكومة أصدرت قراراً بالعفو 

. رمحهم اهللا. العام عن  املنفيني. ولد العودة مع إبنيه ويف أثناء أدائهم الصالة أرداهم قتيالً
يقول املال محيد: «كنا مع األستاذ يف  جبل أرك يف صومعة خربة.. وذات يوم أتى  حسني باشا مع اثنني من مرافقيه   
لزيارة األستاذ، وبعد أن ربطوا أفراسهم باألشجار املوجودة يف باب الصومعة اخلربة دخلوا عىل األستاذ وجثوا 
خاصة  وميداليات  شارات  متقلداً  اهليئة  مهيب  القامة  طويل  باشا  كان  حسني  يده.  وقبلوا  جمّ  أدب  يف  أمامه 
األرض.  يف  موضع  يف  ووضعه  الذهب  من  كيلو  بنصف  يقدر  ما  فيه  منديالً  أخرج  الوقت.  ذلك  يف  بالباشوات 

فسأله األستاذ: «وما ذلك؟»
قال: «فداك روحي، إهنا زكايت جئت هبا إليكم، أخرجتها من خالص أموايل!»  

األستاذ: «أمل جتد أحداً ممن حولك، من أقربائك، من قريتك، حتى أتيت هبا إىل هاهنا؟»  
  حسني باشا: «سيدي إن أقاريب ومن حويل كلهم أغنياء، ال فقري فيهم، فرأيت أنكم مستحقوها».

األستاذ: «ال جيوز نقل الزكاة. فلِمَ أتيت هبا وجتاوزت كثيراً من القر واألرياف!»  
  حسني باشا: «يا سيدي! أرجو أن تقبل بضع قطع منها يف األقل وأنفقها عىل من معك من الطالب».

األستاذ: «كال ال يمكن هذا.. ال حاجة يل إىل الزكاة»..   
: «سيدي أودّ أن أستشريكم يف أمر خاص، أرجو أن تأذن  ها ومل يقبلها وبعد قليل خاطبه  حسني باشا قائالً وهكذا ردّ  

.« لطالبك باخلروج. ألين أريد أن أحتدث معكم حديثاً خاصاً
األستاذ: «ال يمكن.. فهؤالء، جزءٌ من كياين، ال يفارقونني. أوضح ما عندك».  

  حسني باشا: «سيدي أرجو أن تأذن لنا بالثورة (مع  الشيخ سعيد) فنحن مستعدون».
األستاذ: «لِمَ تقومون بالثورة؟ إن كان لزيد وعمرو ذنب فام ذنب غريمها.. بل سرتاق دماء املسلمني».  

ه أحد بسوء.  نا  الروس وقتلونا وأبادوا أموالنا وذرارينا، بينام ظل رشفنا مصاناً دون أن يمسّ   حسني باشا: «لقد أهلكَ
أهبة  عىل  والفرسان  املشاة  فجنودنا  بالعصيان،  لنا  فائذن  للهتك.  معرضاً  ورشفنا  مهدداً  ديننا  أصبح  اآلن  ولكن 

االستعداد». 
وبعد أن أوضح  حسني باشا األمر واحلوادث املؤملة، واألستاذ مطرق ومستغرق يف التفكري، رفع األستاذ رأسه وقال   

بكل لطف ولني: أهيا الباشا تعال لنسترش ديوان أمحد اجلزري ونفتحه متفائلني به. أتقبل ما يقوله اجلزري؟
الباشا: «نعم!»  

فاخرج األستاذ الديوان من جيبه وفتحه متفائالً به وإذا هبذا البيت أمامهم:  
ي مخار بس   هن زي ببف دَيري فه تني، قصدا كنيشتي هن دكن    نه ي زي فانم نه ي زي وانم من دَرَ

ويعني: منهم من يرجع من طريق  الكنيسة ويدخل اإلسالم ومنهم من يعود إىل  معبد  اليهود فيتهود، أما أنا فلست   
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لــجــمــيــل                                                                                     ٢٤٣ ا لــهــجــر    ا

ما  ولكن  القرآن.  خدمة  يف  مستمراً  مادمت  حجة  عليَّ  جيدوا  ومل  بسوء،  يمسوين  مل  شخص، 
أرك  جبل  إىل  وانسحبت  فحسب،  نفيس  يف  وفكرت  ولآلخرين!»  يل  نفيس: «ما  يف  قلت  إن 
 (١) املغارة  تلك  من  يأخذونني  هبم  إذا  اآلخرة،  يف  بنفيس  وأنجو  اخلربة،  مغاراته  يف  ألنزوي 

وينفونني من والية رشقية إىل أخر غربية، إىل  بوردور». (٢)
يف  تندلع  بالثورة  إذا  أرك  جبل   عىل  معتكفه  يف  املغارة  تلك  يف  حياته  يقيض  كان  فبينام 
 الواليات الرشقية، فطلب منه قائد الثورة  الشيخ سعيد استغالل نفوذه إلمداد الثورة إال أنه 

رفض املشاركة وكتب رسالة إليه جاء فيها:
 «إن ما تقومون به من ثورة تدفع األخ لقتل أخيه وال حتقق أية نتيجة، فاألمة الرتكية قد 
ت يف سبيل دينها مئات األلوف بل املاليني من  الشهداء فضالً عن  رفعت راية اإلسالم وضحّ
تربيتها ماليني  األولياء، لذا ال يستل السيف عىل أحفاد  األمة البطلة املضحية لإلسالم،  األمة 

الرتكية وأنا أيضاً ال أستله عليهم ». (٣) 
مع  احلكومة  اعتقلته  الثورة  من  النوريس  لألستاذ  الواضح  املوقف  من  الرغم  [وعىل 
أي  هلم  يكن  مل  وإن  حتى  الرشقية،  يف  الواليات  النفوذ  وأصحاب  واملشايخ  رؤساء  العشائر 

ضلع أو أي دور يف هذه احلركة ونفتهم إىل غريب األناضول].. 
فيها  منـزوياً  الزمان  بديع  األستاذ  كان  التي  املغارة  العسكرية  املفرزة  دامهت  هذا  ومع 
قوياً  رداً  األستاذ  فعل  رد  وكان  األستاذ،  جتاه  وخشناً  قاسياً  تصرفاً  قائدها  وأظهر  للعبادة، 
منهم  أقتربَ  مدة  مشوا  أن  وبعد  معهم.  أخذوه  ما  ورسعان  فجأة.  اجلو  وتكهرب  وشجاعاً، 
إليه  وتوسلوا  املحلية «بالكردية».  باللغة  معه  وحتدثوا  األهلني  وبعض  األستاذ  طالب  بعض 

= من هؤالء وال من هؤالء..
قال األستاذ: «أرأيت يا باشا. فأنا اآلن لست منكم وال منهم».  

  حسني باشا: «يا أستاذ لقد أوهنت عزيمتي وأضعفت مهتي. فلو عدت إىل عشرييت سيقولون، جبن الباشا فتخىل عن 
العصيان».

قال األستاذ: «نعم، وليقولوا: جبن وخاف وال يقولوا أراق الدم».  
ر عليه األستاذ ثالث مرات: ال ترق الدم يا باشا.. ال ترق الدم.. ال ترق الدم.. وعندما ودّع الباشا األستاذ كرّ  

ق قواته، لذا مل حتدث أية حادثة يف منطقة «وان».( ب) ١ ص ٥٥٧. وعاد  حسني باشا إىل عشريته وفرّ  
(١) يف ١٩٢٥/٢/١٠ أُخذ األستاذ من  جبل أرك. أما ترحيل قافلة  املنفيني فكانت يف ١٩٢٥/٢/٢٥.

(٢) اللمعات، اللمعة العارشة.
(٣)  T.Hayat‚ ilk hayatı والرسالة هذه حمفوظة يف حمافظ حمكمة االستقالل يف ملف  الشيخ سعيد. (ب) ٥٣١.
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٢٤٤                                                                                                            سيرة ذاتية   
أالّ يذهب مع اجلندرمة مبدين استعدادهم لتهريبه إىل مكان آخر، أو إىل أي بلد إسالمي آخر، 
طالبه،  بمثابة  هم  وأن  اجلنود  رغبته،  بكامل  املفرزة  مع  يذهب  إنه  هلم  وقال  يقبل  مل  ولكنه 
ونصحهم بالرجوع إىل بيوهتم بسكون وال داعي إىل القلق. (١) وهكذا حال دون حدوث جماهبة 

بني األهايل واحلكومة تراق فيها الدماء بسببه. (٢)
خاطرة يف إسطنبول

«حينام  أتيت إسطنبول منفياً،  وقد كنت ذا عالقة مع  دار  احلكمة اإلسالمية التابعة لديوان 
اإلسالمية؟  وضع   املشيخة  ما  سألت:  القرآن،  خلدمة  فيها  عملت  حيث  اإلسالمية    املشيخة 

(١) من مذكرات «زبري كوندوز آلب» (ب) ٥٦٧/١، (ش) ٢٧٣.
(٢) «كان ترحيل  املنفيني يف ١٩٢٥/٢/٢٥ وكان خط السري كام يأيت: اجتهت القافلة من مدينة «وان» إىل  «أرجيش» ومنها 
إىل  «باتنوس»، حيث اسرتاحت هناك ما يقارب أربعة أيام ثم توجهت إىل مدينة «آغري» وبقيت فيها يوماً واحداً، 
عرشين  فيها  وقضت  مدينة  «طرابزون»  إىل  منها  وتوجهت  واحداً  أسبوعاً  فيها  قضت  حيث  إىل  «أررضوم»  ومنها 

يوماً، ثم اجتهت إىل  «إسطنبول» بالباخرة ووصلتها يف ١٩٢٥/٤/١٥ ومكثت فيها (٢٠-٢٥) يوما».
ويرسد «مصطفى آغريىل» أحد  اجلنود الذين اشرتكوا يف حراسة قافلة  املنفيني هذه ذكرياته عن هذه الرحلة فيقول:    
وعن  الزمان  بديع  األستاذ  اسم  عن  أسمع  كنت  مدينة «وان»  يف  العسكرية  اخلدمة  يف  وظيفتي  أؤدي  كنت  «عندما 
حراسة  يف  باالشرتاك  كلفت  وعندما  لرؤيته.  كبري  شوق  يف  جعلني  مما  عنه،  يتحدثون  كانوا  فاجلميع  كثيراً،  شهرته 

قافلة  املنفيني كان ذلك فرصة كبرية لرؤيته. 
عندما خرجت القافلة كان املوسم شتاءً والثلج يغطي كل مكان، وكان يف القافلة ما يقارب (٧٠-٨٠) زحافة جترها   
اخليول أو الثريان... يف املساء وصلنا إىل إحد القر فاستقبلنا أهلُها عن بكرة أبيهم.. كان قائد الرحلة يف ورطة، 
إذ كيف يستطيع أن يبيت يف هذه القرية الكردية وأن حيافظ وحيرس ويمنع هروب أي شخص؟ مل يكن من املمكن أن 
يوزع  املنفيني عىل بيوت القرية، وأخيراً قرر مجعهم يف مكان واحد لتسهل حراستهم... ذهبنا إىل غرفة صغرية ال تسع 
إالّ ملنام شخصني، وكان القرويون حيومون حولنا مبدين حفاوة كبرية بنا.. وقد أحاطوا بنا من كل جانب، وكأهنم 
ينتظرون إشارة واحدة من «بديع الزمان» ولكنه ما كان يسمح أن حيدث أي يشء. ويف املساء جلبوا لنا أصنافاً متعددة 
من األطعمة، ولكن األستاذ قال بأنه مريض لذا مل يمد يده لألكل، ولكنه دعاين لألكل، ثم صلينا العشاء وبعدها 

فرشوا له فراشاً، وفراشاً يل قرب الباب..
بعد حني انتبهت عىل صوت حركة، فتحت عيني فرأيته وهو خيرج وبيده فانوس زيتي حيث توضأ يف الباحة املغطاة   

بالثلج، ثم وقف للصالة، فقىض الليلة يف الصالة والعبادة.
التفت إليَّ عندما أحس أنني يقظان وقال يل: «ال يزال أمامك متسع من الوقت للنوم. نحن عىل املذهب  الشافعي   
قد  يكن  مل  احلقيقة  يف  ولكنه  حني..  بعد  الصالة  تؤدي  أن  وتستطيع  احلنفي  املذهب  فعىل  أنتم  أما  مبكرين،  نستيقظ 

، أما أنا فلم أعد إىل النوم بل قمت وتوضأت وصليت الفجر معه.. استيقظ مبكرآً ألنه مل ينم أصالً
بيضة  منه  أخرج  صغري،  زنبيل  معه  وكان  عليها،  املاء  من  شيئاً  وغلّى  األستاذ  قام  الغرفة..  يف  مدفأة  هناك  كانت   
واحدة وسلقها.. كانت قد مرت ساعات طويلة منذ خروجنا من مدينة «وان»، وألول مرة كان يتناول طعاماً يف هذا 
الفطور.. ثم أخرج أدوات احلالقة وحلق ذقنه.. ال أتذكر اسم هذه القرية.. كنا نبيت عىل الدوام يف القر التي تقع 
عىل طريق سرينا.. كنت أراقبه عن كثب فرأيته هيتم بالنظافة واحلالقة والعبادة اهتماماً كبيراً، ومل يكن يتناول طعام 

أحد». Son Şahitler ١ ص١٣٦.
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لــجــمــيــل                                                                                     ٢٤٥ ا لــهــجــر    ا

مراً،  بكاءً  وبكت  منه  وفكري  وقلبي  روحي  ارتعدت  جواباً  تلقيت  فقد  مصيبتاه!  وا  ولكن 
إذ أصبحت تلك الدائرة التي استنارت بأنوار الرشيعة بمئات السنني، إعدادية البنات وموضع 
مت عىل رأيس، فام حيلتي  اللهو واللعب، وعندها غشيتني حالة روحية حمزنة كأن الدنيا هدّ
فال حول يل وال قوة وال كرامة يل وال والية ألدفع املصيبة، فتوجهت يائساً من كل يشء إىل 
أعتاب األلوهية أُطلقُ اآلهات والزفرات. والتحقتْ هبا آهاتُ وحرسات مَن احرتقت أفئدهتم 
مثيل. وال أتذكر هل استمددت لدعواتنا دعاء الشيخ الكيالين ومهته أم ال؟ وال جرم أن دعاءه 
ومهته هي التي أهلبت آهاتنا وأشعلتها فأحرتق تلك الليلة (١) قسم من  املشيخة التي كانت مقراً 

لألنوار منذ القدم إنقاذاً هلا من الظلامت. 
فتأسف اجلميع إالّ أنا ومن مثيل ممن احرتق فؤاده، محدنا اهللا تعاىل». (٢)

[ثم غادر إسطنبول بالباخرة  التي مرت بإزمري فأنطاليا، ومن هناك أُخذ إىل  بوردور]

 سنة ١٩٢٦م/١٣٤٣هـ
« ورْ دُ نفي إىل « بُورْ

عىل  املنفيني  وكان  شديدة،  مراقبة  يراقبون  املنفيني  املدينة  هذه  يف  «كان  املسؤولون 
إثبات وجودهم بحضورهم مساء كل يوم لد الرشطة إال أنني وطاليب  املخلصني استُـثْنِينَا 
من هذا األمر ما دمت قائماً بخدمة القرآن، فلم أذهب إلثبات احلضور ومل أعرف أحداً من 
إىل  قدومه  عند  باشا» (٣)  لد  «فوزي  هذا  عملنا  من  شكا  الوايل  إن  حتى  هناك.   املسؤولني 
املدينة، فأوصاه: «احرتموه! ال تتعرضوا له!». إن الذي أنطقه هبذا الكالم هو كرامة العمل 

(٤) .« القرآين ليس إالّ
«وقبل تسع سنوات عندما أصرّ عليّ قسم من رؤساء  العشائر  املنفيني معي إىل  «بوردور» 
عىل قبول زكاهتم كي حيولوا بيني وبني وقوعي يف الذل واحلاجة لقلة ما كان عندي من النقود، 
يف  اجلمعة  ليلة  نشب  قد  احلريق  أن  آنئذٍ  الصادرة  الصحف  من  أر  شاهني  الدين  الدؤوب  نجم  الباحث  عثر  لقد   (١)

Nurs Yolu/II ١٩٢٦/٤/٢٩
(٢) اللمعات، اللمعة الثامنة.

(٣) املقصود املارشال فوزي جاقامق الذي كان رئيس أركان اجليش آنذاك.
(٤) اللمعات، اللمعة العارشة.
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٢٤٦                                                                                                            سيرة ذاتية   

وقد  االقتصاد،  أملك  أنني  إالّ  جداً  قليلة  نقودي  أن  برغم  األثرياء:  الرؤساء  ألولئك  فقلت 
اجلدير  ومن  امللح..  املتكرر  تكليفهم  فرفضتُ  بكثري.  منكم  أغنى  فأنا  القناعة،  عىل  تعودت 
ين بعد سنتني، لعدم  باملالحظة أن قسماً من أولئك الذين عرضوا عليّ زكاهتم قد غلبهم الدَّ
التزامهم باالقتصاد، إالّ أن تلك النقود الضئيلة قد كفتني -وهللا احلمد- بربكة االقتصاد إىل ما 
بعد سبع سنوات، فلم يُرق مني ماء الوجه، ومل يدفعني لعرض حاجتي إىل الناس، ومل يفسد 

عليّ ما اختذته دستوراً حليايت وهو «االستغناء عن الناس»». (١)
النور»  إىل  «املدخل  رسالة  الفرتة  هذه  يف  ويؤلف  أشهر،  سبعة  املدينة  هذه  يف  [ويظل 

يذكر يف مقدمتها:]
إن هذه الرسالة مناظرة بني  سعيد القديم وسعيد اجلديد، تضم بني دفتيها ثالثة عرش 
أقرب  فهي  األمارة،  للنفس  املسكتة  الشهود  بمرتبة  هي  التي  اإليامنية  احلقائق  من  درساً 
تلك  مجيع  يف  املخاطب  وإن  هذا  البيان.  املعجز  القرآن  من  مبارشة  نبعت  اليقني،  علم  إىل 

الدروس  سعيد اجلديد...
إىل  «إسبارطة»

وفترتُ  آخريت،  وإصالح  نفيس  إنقاذ  يف  الرغبة  عليَّ  استولت  «حينام  األستاذ:  يقول 
- جاءتني العقوبة بخالف ما كنت أقصده وأتوقعه، أي نُفيتُ من  عن العمل للقرآن -مؤقتاً

 «بوردور» إىل منفى آخر.. إىل إسبارطة. (٢)
جئت إىل مدينة مباركة -قبل تسع سنوات- كان املوسم شتاءً فلم أمتكن من رؤية منابع 
مساكني.  فقراء  أهالينا  إن  اهللا:  رمحه  فتيها  مُ يل  قال  املدينة،  تلك  يف  اإلنتاج  وجوانب  الثروة 
وأتأمل  أسرتحم  فبت  عطفي،  أجاش  مما  بالغاً  تأثيراً  القول  هذا  فيّ  أثّر   . مراراً هذا  قوله  أعاد 
ألهايل تلك املدينة فيام يقرب من ست سنوات. وبعد ثامين سنوات عدتُ إليها وهي يف أجواء 
«سبحان   : متعجباً فقلت  اهللا  رمحه  املفتي  قول  فتذكرت  بساتينها  يف  نظري  وأجلت  الصيف، 
اهللا! إن حماصيل هذه البساتني وغالهلا تفوق حاجة املدينة بأرسها كثيراً، وكان حرياً بأهاليها 

(١) اللمعات، اللمعة التاسعة عرشة، النكتة الرابعة.
(٢) اللمعات، اللمعة العارشة.
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لــجــمــيــل                                                                                     ٢٤٧ ا لــهــجــر    ا

! بقيت يف حرية من هذا األمر.. ولكن أدركت بحقيقة مل ختدعني عنها  أن يكونوا أثرياء جداً
املظاهر، فهي حقيقة أسرتشد هبا يف إدراك احلقائق، وهي: أن الربكة قد رفعت من هذه املدينة 
بسبب اإلرساف وعدم االقتصاد. مما حدا باملفتي رمحه اهللا إىل القول: إن أهالينا فقراء ومساكني، 

برغم هذا القدر الواسع من منابع الثروة وكنوز املوارد.
نعم، إنه ثابت بالتجربة وبالرجوع إىل وقائع ال حتد بأن دفعَ الزكاة، واألخذ باالقتصاد 

سببان للربكة واالستزادة. بينام اإلرساف ومنع الزكاة يرفعان الربكة. (١)
توليت هناك العمل للقرآن العظيم كذلك.. ولكن بعد مرور عرشين يوماً عىل اخلدمة 
هذه  مسؤولو  حيبذ  ال  ربام  قالوا:  حيث  املتخوفني،  بعض  من  التنبيهات  عليَّ  كثرت  القرآنية 
البلدة عملك هذا! فهالَّ أخذت األمر بالتأين والرتيث؟!.. سيطر عليَّ االهتامم بخاصة نفيس 
وبمصريي فحسب، فأوصيت األصدقاء برتك مقابلتي وانسحبت من ميدان العمل.. وجاء 

النفي مرة أخر.. فنفيت إىل منفى ثالث.. إىل  «بارال». (٢)

(١) اللمعات، اللمعة التاسعة عرشة، النكتة السابعة.
(٢) اللمعات، اللمعة العارشة.
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صورة األستاذ النوريس يف أيامه األوىل يف بارال التقطت بناءاً عىل طلب السلطات
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الفصل الرابع
يف منفى  بارال

(املدرسة النورية األوىل)
١٩٢٧/٣/١ - ١٩٣٥/٤/٢٥

مالمح هذه الفرتة
هذه الفرتة حافلة باألحداث اجلسام التي عصفت برتكيا فعاشت دوراً حالكاً جداً من 
االستبداد املطلق والطغيان الغاشم والعداء الرصيح الرشس للدين والسعي املتواصل ملحاولة 

إطفاء نور اهللا وإحماء رشيعته، حتت أسامء مزخرفة كالتمدن والتحرض.
استمر هذا الوضع املظلم مدة ربع قرن من الزمان -أي حتى سنة١٩٥٠م- إذ دأبت 
عقيدةً  بصلة،  اإلسالم  إىل  يمت  ما  كل  تغيّر  وأن  يشء  كل  قلب  عىل  آنذاك  احلاكمة  السلطة 
واألعياد وأيام  وحروف الكتابة  واملالبس واألرقام  حتى الزي  وتقاليد.. بل  وعادات  وتراثاً 

العطل.. الخ.. فسنّت سلسلة من القوانني. ندرج فيام يأيت:
أهم األحداث واإلجراءات يف الفرتة (١٩٢٢-١٩٤٠)

سنة ١٩٢٢
١٩٢٢/١١/١ إلغاء السلطنة العثامنية.  

سنة ١٩٢٣
١٩٢٣/٨/٢٤ التوقيع عىل معاهدة لوزان.  

١٩٢٣/١٠/٢٩ إعالن اجلمهورية وانتخاب  مصطفى كامل أول رئيس للجمهورية،   
واختاذ أنقرة  العاصمة.
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٢٥٠                                                                                                            سيرة ذاتية   

سنة ١٩٢٤
رومي)   ١٣٤٠ مارت   ٣ يف   ٤٣٠ التدريسات (رقم  توحيد  قانون   ١٩٢٤/٣/١٦  
مدارس  وأغلقت  املعارف.  بوزارة  مجيعها  املدارس  وأُحلقت  الدين  تدريس  أُلغي  وبموجبه 

القرآن الكريم والدين.
١٩٢٤/٣/٣ إلغاء اخلالفة، وإخراج مجيع أفراد العائلة العثامنية احلاكمة إىل خارج   

احلدود.
١٩٢٤/٤/٢٤ إلغاء وزارة األوقاف والشؤون الدينية واملحاكم الشـرعية. وإعادة   

النظر يف دستور الدولة.
سنة ١٩٢٥

١٩٢٥/٢/١٣ بداية اندالع ثورة الشيخ  سعيد بريان (البالوي).  
١٩٢٥/٢/٢١ إعالن األحكام العرفية يف  الواليات الرشقية.  

١٩٢٥/٣/٤ قانون إقرار السكون (قانون إقرار النظام يف البالد).  
٦-١٩٢٥/٣/٩ غلق عرش من الصحف الصادرة بإسطنبول.  

١٩٢٥/٦/٢٩ إعدام الشيخ  سعيد بريان وسبعة وأربعني من أعوانه وإغالق مجيع   
 التكايا والزوايا يف  رشقي األناضول.

الغريغوري  التقويم  واستعامل  املستعمل  الرومي  التقويم  إلغاء   ١٩٢٥/٧/٢٥  
موضع  ووضعه   ٦٩٨  ،٦٩٧ الزوالية (برقم  الساعات  حسب  األوقات  واستعامل  األورويب 

التنفيذ اعتباراً من ١٩٢٦/١/١).
١٩٢٥/٨/٢٤ ظهور  مصطفى كامل بالقبعة يف  قسطموين.  

حول   ٢٤٩٣ برقم  الوزاري  والقرار  واملزارات،  األرضحة  غلق   ١٩٢٥/٩/٢  
القيافة الدينية وما يلبسه  املوظفون عىل رؤوسهم.
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ــارال                                                                                     ٢٥١ ب مــنــفــى    فــي 

١٩٢٥/٩/٤ اشرتاك النساء املسلامت ألول مرة يف حفلة رقص يف منطقة تقسيم   
بإسطنبول.

القبعة  ولبس   (١٣٤١/١١/٢٥ يف   ٦٧١ (رقم  القيافة  قانون   ١٩٢٥/١٢/٨  
ف النساء (إقرار الزي األورويب). وتكشّ

يف   ٦٧٧ (برقم  البالد  يف  والزوايا  مجيع  التكايا  غلق  قانون   ١٩٢٥/١٢/١٤  
١٣٤١/١١/٣٠ رومي) وإجبار موظفي  املساجد بارتداء الزي األورويب واملوظفني بلبس 

القبعة.
إلغاء األلقاب كالشيخ واخلليفة واملريد.     

سنة ١٩٢٦
 (٧٤٣ املدين (برقم  النكاح  قانون  ووضع  اإلسالمي  النكاح  إلغاء   ١٩٢٦/٢/١٧  
حق  من  الزوج  ومنع  الزوج،  عىل  املفروض  املهر  وأُلغي  الزوجات  تعدد  م  حرّ وبموجبه: 
الطالق، وأصبحت البنت حرة يف اختيار الزوج من أي دين كان، والتسوية بني الذكر واألنثى 

يف املرياث، وأُلغي نظام اإلرث بالقرابة والتعصب...
١٩٢٦/٥/١٦ وفاة السلطان «حممد  وحيد الدين» يف مدينة  «سان ريمو» اإليطالية.  

١٩٢٦/١٠/٤  قبول القانون املدين األورويب -الذي هو عبارة عن الرتمجة احلرفية   
القوانني  وإلغاء  الرتكي.  اجلزاء  قانون  ه  وعدّ اإليطايل-  القانون  وترمجة  السويرسي  للقانون 

الرشعية كافة.
١٩٢٦/١٠/٤ نصب متثال  مصطفى كامل يف منطقة «رساي بورنو» بإسطنبول.  

سنة ١٩٢٧
١٩٢٧/٥/٢٠ إزالة كل ما يمت إىل الدولة العثامنية من لوحات وطغراء يف الدوائر   

الرسمية (رقم ١٠٥٧).
١٩٢٧/١١/٤ االحتفال برفع الستارة عن متثال «النرص» بأنقرة.  

009 SIYRAH ZATIYYE.indd   251009 SIYRAH ZATIYYE.indd   251 م 07:39:28   15/12/2011م 07:39:28   15/12/2011



٢٥٢                                                                                                            سيرة ذاتية   

سنة ١٩٢٨
١٩٢٨/٢/٣ أول خطبة للجمعة بالرتكية.  

وإخراج  الدولة  رجال  يؤديه  الذي  م  سَ القَ من  «اهللا»  كلمة  إخراج   ١٩٢٨/٤/١٠  
الدستور  من  الدينية  واالصطالحات  التعابري  ومجيع  اإلسالم»  الرسمي  الدولة  «دين  جملةِ 

باقرتاح من  عصمت إينونو ورفقائه، بقانون رقم ١٢٢.
١٩٢٨/٥/٢٤ اختاذ األرقام األوروبية بدل العربية بقانون رقم ١٢٨٨.   

١٩٢٨/١١/١ تقليص عدد موظفي  املساجد من (٢١٢٨) إىل (١٨٨) فقط.  
رقم  (بقانون  املستعملة  العربية  من  بدالً  الالتينية  احلروف  إقرار   ١٩٢٨/١١/١  
١٣٥٣) وبموجبه بيعت أطنانٌ من الوثائق والكتب القيمة بأزهد األثامن وأطنانٌ منها أرسلت 

إىل مصانع الورق.
اختاذ  عىل  واملحالت  والشوارع  األزقة  ولوحات  الصحف  إجبار   ١٩٢٨/١١/١  

احلروف اجلديدة. 
١٩٢٨/١٢/٣٠ غلق (٩٠) مسجداً يف إسطنبول.  

سنة ١٩٢٩
١/ ١٩٢٩/٩ رفع الدروس العربية والفارسية من املدارس ووضع احلظر عىل قراءة   

القرآن وكذا الكتب الدينية وتنفيذ القرار بشدة.
ويف هذه األثناء وضع احلظر عىل اسـتعامل األلقاب العثامنية كالباشا واألفندي وما   

شابه ذلك.
سنة ١٩٣٠

١٩٣٠/٣/٢٤ منح املرأة احلق يف انتخابات البلديات.  
وموش   ١٩٣٠ آغري  من  كل  يف  (وثورات  ن  نمَ مَ حادثة   ١٩٣٠/١٢/٢٣  

ووادي زيالن ١٩٣١).
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ــارال                                                                                     ٢٥٣ ب مــنــفــى    فــي 

سنة ١٩٣١
١٩٣١/٢/٣ إعدام (٢٨) شخصاً بحادثة  منمن.  

١٩٣١/٢/٢٦ قبول القياس املرتي وتنفيذه اعتباراً من ٤/١.  
سنة ١٩٣٢

١٩٣٢/١/٢٢ قراءة القرآن املرتجم إىل الرتكية.  
١٩٣٢/٢/٦ خطبة اجلمعة بالرتكية يف  جامع السليامنية بإسطنبول.  

١٩٣٢/٢/١٩ فتح مراكز بيوت الشعب يف (١٩) والية.  
١٩٣٢/٦/٢٠ فتح (٢٠) مركزا أيضاً يف شتى أنحاء البالد.  

وطبع  بالعربية.  وحظرمها  رسماً  بالرتكية  واإلقامة  األذان  فرض   ١٩٣٢/٧/١٨  
املصحف بالرتكية.

١٩٣٢/٨/١ اشرتاك  تركيا يف مسابقات اجلامل.  
سنة ١٩٣٣  

١٩٣٣/٢/١ حدوث ثورة يف بورصة احتجاجاً عىل األذان بالرتكية.  
١٩٣٣/٢/٧ أصبح األذان بالرتكية نافذاً يف مجيع  املساجد.  

سنة ١٩٣٤
١٩٣٤/١١/٥ منح املرأة حق االنتخابات العامة.  

١٩٣٤/١١/٢٦ قانون رفع األلقاب (برقم ٢٥٩٠).  
١٩٣٤/١٢/٣ منع ارتداء مالبس معينة (بقانون رقم ٢٥٩٦).  

سنة ١٩٣٥
١٩٣٥/١/٢ جعل يوم األحد عطلة األسبوع بدالً من اجلمعة.  

١٩٣٥/٢/١ حتويل مسجد أياصوفيا إىل متحف بعد إغالقه مدة من الزمن وحتويل   
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٢٥٤                                                                                                            سيرة ذاتية   
 جامع الفاتح إىل مستودع كام صدر قرار بفرش  املسـاجد بالكرايس واستخدام اآللة املوسيقية 

ذ.  (األورج) فيها حيث تتم تالوة القرآن بمصاحبة املوسيقى، إالّ أنه مل ينفّ
سنة ١٩٣٨ 

حادثة درسيم املشهورة.
سنة ١٩٤٠ 

(١).٧/ ١٩٤٠/٣ تدريس اإلحلاد رسمياً يف معاهد القر
*  *  *

جذوة  وإمخاد  جذوره  من  اإلسالم  لقلع  القرارات  واختذت  القوانني  هذه  وضعتْ 
تدريس  نع  فمُ الزمان.  من  قرون  ستة  طوال  اإلسالم  راية  رفعت  التي  قلب  األمة  يف  اإليامن 
الالتينية،  احلروف  إىل  الكتابة  يف  العربية  واحلروف  األرقام  لت  وبُدّ كافة،  املدارس  يف  الدين 
الكريم  القرآن  ترمجة  حماوالت  وجرت  العربية،  باللغة  الصالة  وإقامة  الرشعي  األذان  رم  وحُ
نع القيام بأي نشاط أو فعالية  عي لقراءة الرتمجة يف الصلوات. كام أُعلنت علامنية الدولة، فمُ وسُ
الزي  إىل  الزي  تغيري  عىل  الناس  وأُرغم  اإلسالمية،  الكتب  طبع  ظر  حُ إذ  اإلسالم،  صالح  يف 

األورويب، فالرجال أُرغموا عىل لبس القبعة والنساء عىل السفور والتكشف.. 
لت حماكم زرعت اخلوف واإلرهاب يف طول البالد وعرضها، ونصبت املشانق  وشكّ

ء، ولكل من تُحدثه نفسه باالعرتاض عىل السلطة احلاكمة.(٢) لعلامء أجالّ
القرآن  خيفون  الناس  أصبح  حتى  البالد،  أرجاء  يف  واإلرهاب  الذعر  من  جو  فساد 

Muzaffer Gokmen‚ Elli Yilin Tutanağı‚ Hurriyet Yayinları  (١)
(٢) لقد آثر علامء كثريون وأدباء أجالء ترك البالد عىل لبس القبعة. وقد حدثت ثورات ضد السلطة احلاكمة آنذاك يف أنحاء 
 ،١٩٢٥/١١/٢٥ يف  وأررضوم   ،١٩٢٥/١١/١٤ يف  سيواس  يف  حدثت:  ١٩٢٥مثالً  سنة  ففي  البالد  من  خمتلفة 

ومرعش يف ١٩٢٥/١١/٢٧، وريزة يف ١٩٢٥/١١/٢ وأمخدت كلها بالقوة. (ب) ٥٢٦.
وقد رصح اجلالد  «قارا عيل» لصحيفة «صون بوسطة» يف عددها الصادر يف ١٩٣١/٣/٣باآليت: علّقتُ بيدي عىل   
املشانق مخسة آالف ومائتني وستة عرش شخصاً يف اإلثنتي عرشة سنة املاضية.. ووصفت صحيفة «مجهورية» يف عددها 
الصادر يوم ١٩٣٠/٧/١٦ األعامل اجلارية يف  رشقي األناضول كاآليت: لقد التجأ ما يقرب من ألف ومخسامئة شقي 
إىل مغارات  جبل آرارات، وألقت طائراتنا قنابل مكثفة عليهم، فكانت االنفالقات مستمرة حتى طهرت تلك البقاع 
من العصاة، حيث أحرقت مجيع القر التي التجأ إليها األشقياء، وامتأل  وادي زيالن بجثث الذين أُبيدوا والبالغ 

.٢٠٠/Bediuzzaman Said Nursi‚Yavuz Bahadiroğlu .«عددهم «ألفاً ومخسامئة شخص
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ــارال                                                                                     ٢٥٥ ب مــنــفــى    فــي 

الكريم عن أنظار موظفي الدولة. ونشطت الصحافة يف نرش االبتذال يف األخالق واالستهزاء 
كلامت  اإلسالم»  اخلالق،  الرب،  «اهللا،  كلامت  حمل  وحلت  اإلحلاد  كتب  فانترشت  بالدين، 

«الطبيعة، التطور، القومية الرتكية..الخ».(١)
الصغار  الطالب  قلوب  من  إيامين  أثر  كل  مسح  حياولون  واملدرسون  املعلمون  وأخذ 
إذ أصبحوا يلقنوهنم الفلسفة املادية وإنكار اخلالق والنبوة واحلرش. وسعت السلطة احلاكمة 
والعالقات  الوشائج  كل  قطع  إىل  وحماكمها  وقوهتا  وأجهزهتا  إمكانياهتا  مجيع  بتسخري  آنذاك 
التي تربط هذه  األمة بدينها ونزع القرآن من قلوهبم،حتى إهنا قررت مجع املصاحف من الناس 
وإتالفها، ولكن ملا رأوا صعوبة يف ذلك خططوا لكي ينشأ اجليل املقبل نشأة بعيدة عن اإليامن 

واإلسالم فيتوىل بنفسه إفناء القرآن.(٢)
سعيد  الزمان  بديع  األستاذ  اعتقال  العلامء   ومالحقة  اإلسالم  حماربة  سلسة  ومن 
النوريس، وأخذه من صومعته يف جبل  «أرك» ونفيه إىل  «بارال»، وهي بلدة صغرية نائية، لكي 
النوريس  األستاذ  أن  بيد  الفياض.  النبع  هذا  وجيف  النسيان  ويطويه  تأثريه  ويقل  ذكره  خيمد 
رصف حياته  فراغ، بل  من وقته متيض يف  دقيقة  يرتك  مل  رهيبة،  خطة  من  وضع له  ما  بخالف 
بدقائقها يف سبيل أجلّ خدمة يف الوجود، وهي خدمة القرآن واإليامن. فانكبّ عىل االستفاضة 
ما  احلكيمة  اآليات  نور  من  قلبه  عىل  اهللا  أفاض  حتى  به  مستعصماً  الكريم  القرآن  أنوار  من 
أفاض، فأسال منه سلسبيالً من الرسائل سامها «رسائل النور» ونرشها سراً -بعيداً عن أنظار 

السلطة- بني حمبيه فشفى هبا بإذن اهللا احليار املحتاجني إىل اإليامن.
وهكذا شاء اهللا أن حيمل الراية يف تلك الفرتة احلالكة بديع الزمان سعيد النوريس وقد 
قرر العمل لـ(إنقاذ اإليامن).. إنقاذ إيامن شعب كامل أصبح يف حكم األسري وصوبت سهام 
الكفر إليه من كل جانب الغتيال اإليامن الراسخ يف قلبه وأماتته موتاً ال حياة بعده.. وشاء اهللا 
(١) وكان ممن محلوا لواءها:  تكني آلب (هيودي) وضياء كوك آلب الذي تتلمذ عىل العامل االجتامعي اإلرسائييل (دركيم) 
وإن مل حيرض دروسه يف فرنسا، وأمحد آغاييف ويوسف  أقجورة، ممن هيأهتم املخابرات الروسية وأرسلوا إىل  تركيا 

بعد عزل السلطان عبد احلميد.
 (٢) وما أصدق أخانا  أديب إبراهيم الدباغ يف كتابه: «سعيد النوريس رجل اإليامن يف حمنة الكفر والطغيان» إذ يقول: «تُر
أي مصري رهيب كان ينتظر  تركيا، لو مل يقيض اهللا سبحانه وتعاىل هلا هذا الرجل، يف وقت بدأت فيه فؤوس احلقد، 
ومعاول اهلدم تعمل عىل زلزلة اإليامن وتقويض بنيانه ومسح آثاره من البالد.. ويرتاء لنا طيف «األندلس» شاحباً 

باكياً وقد انحرس عنه اإلسالم وغادره إىل غري رجعة..»
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٢٥٦                                                                                                            سيرة ذاتية   
بعد  فيام  أضاء  إسالمي  إشعاع  مصدر  الصغرية  «بارال»  القرية  هذه  تكون  أن  وتعاىل  سبحانه 

أرجاء  تركيا ووصل إشعاعه إىل كل قرية وكل ناحية وكل مدينة فيها».(١)  
فأقول ما يأيت تحدثاً بالنعمة وهللا احلمد مائة ألف مرة: 

لتزيد  والغرية،  اهلمة  نار  إلشعال  كاحلطب  تصبح  واستبداداهتم  مضايقاهتم  مجيع  إن 
بحرارة  انبسطت  باملضايقات  عوملت  التي  القرآنية  األنوار  فتلك  سطوعاً؛  القرآن  أنوار 
يف  تنحرص  ومل  مدرسة،  حكم  يف  املدن  أكثر  بل  الوالية  مجيع  جعلت  حتى  واهلمة،  الغرية 

 «بارال» وحدها.
وحسبوا أهنم قد حبسوين يف قرية، إالّ أن تلك القرية  «بارال» -وأنف الزندقة راغم- 
األماكن  من  كثري  أصبح  بل  مأموهلم،  وبخالف  اهللا  بفضل  الدرس  كريس  أصبحت  قد 

كـ«إسبارطة» يف عداد املدارس.(٢)
يف  «بارال»

غريب  يف  «إسبارطة»  أعامل  من  منفاه  «بارال»(٣)  إىل  النوريس  سعيد  األستاذ  وصل 
األناضول يف ١٩٢٧/٣/١ (٤) حيث قىض الليلة األوىل يف  خمفر الرشطة، ثم خصص إلقامته 
بيت صغري يتألف من غرفتني ويطلّ عىل مروج «بارال»،  وبساتينها املمتدة إىل بحرية «أغريدير» 

العذبة، أمامها شجرة الدلب العالية.
T.Hayat‚ Barla hayatı  (١)

(٢) املكتوبات، املكتوب الثامن والعرشون، املسألة الرابعة.
(٣) يقص  «شوكت دمريآي» وهو اجلندي المكلّف بنقل األستاذ النوريس إىل ناحية  «بارال» ذكرياته فيقول:

«كنت يف مدينة «أغريدير» عندما استدعوين إىل مركز البلدية صباح أحد األيام.. فذهبت إليه وكان هناك القائمقام   
وآمر اجلندرمة مع أعضاء هيئة البلدية وشخص معمم يف العقد الرابع من عمره يلبس جبّة وله هيئة وقورة. خاطبني 
هذه  وظيفتك  إن  إىل  بارال.  الزمان  ببديع  املعروف  هذا  شيخنا  تأخذ  أن  عليك  بني،  يا  قائالً: «اسمع  اجلندرمة  آمر 
مهمة جداً، وعندما تسلّمه إىل املخفر هناك دعهم يوقعوا عىل األوراق الرسمية ثم اخربنا بذلك». قلت له: «حسناً يا 
سيدي». فخرجت مع الشيخ ويف الطريق قلت له: «يا شيخنا أنت بمثابة والدي وإن هذه وظيفة كلّفتُ هبا فأرجو أن 
ال تستاء منّي». ثم يستمر يف وصف الرحلة بالقارب فيقول: «كان اجلو بارداً، فالفصل شتاء ومياه البحرية متجمدة 
بديع  الشيخ  بدأ  للقارب.  طريقاً  بذلك  ويفتح  يده  يف  طويلة  بعصاً  الثلوج  يكرس  القارب  جذايف  وأحد  وهناك  هنا 
يف  يتأمل  إذ كان  اهلدوء  هادئاً كل  فوجدته  بدقة  كنت أتفحصه  علينا،   احللو وبعض  الزبيب  بعض  بتوزيع  الزمان 
هنا  البحرية واجلبال املحيطة بنا.. ولكون النهار قصيراً فقد أزف وقت صالة العرص برسعة. أراد أن يصيل واقفاً فوجّ
ن قد سمعت يف حيايت كلّها تكبرية هبذه الرهبة واخلشوع،  القارب باجتاه القبلة. سمعت صوتاً يقول: اهللا أكرب!.. مل أكُ
نا نحاول  شعرت بأن الشعرَ يف أجسادنا قد وقف. مل تكن حركاته وأطواره تشبه أطوار  الشيوخ الذين عرفناهم.. كُ
: «شكراً لكم يا إخويت، لقد  جهدنا أن نبقي عىل القارب باجتاه القبلة وعندما أهنى الشيخ صالته، التفتَ إلينا قائالً

أتعبتكم!»... كان شخصاً متواضعاً ودمث األخالق». ذكريات عن سعيد النوريس ص٣٠، (ش)  ٢٥٩.
(٤) هذا ما يقرره ويثبته الباحث األخ  نجم الدين شاهني أر، بينام املصادر األخر تذكر أنه وصل إىل  بارال يف ١٩٢٦.
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بيت األستاذ النوريس يف «بارال» (أول مدرسة نورية) وأمامه شجرة الدلب.
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شجرة القطران عىل قمة جبل «جام» تطل عىل بحرية أغريدر موضع 
تأمل األستاذ النوريس أيام الصيف
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ــارال                                                                                     ٢٥٩ ب مــنــفــى    فــي 

رفة خشبية مكشوفة صغرية وضعت بني أغصاهنا. فكان األستاذ  صنع أحد النجارين غُ
انبالج  حتى  ومتفكراً  ومتأمالً  هللا،  متعبداً  والصيف  الربيع  فصيل  يف  أوقاته  أغلب  فيها  يقيض 
الصباح يف معظم األحيان، فال يعرف أهايل «بارال»  متى ينام األستاذ ومتى يستيقظ! وال يمر 

تعبّد املتهجد. همة العامل المُ مْ أحد قرب تلك الشجرة يف سكون الليل إالّ ويسمع هَ
ة دائماً وكان قليل اإلقبال عىل الطعام، بل يمكن القول بأنه  كان األستاذ معتل الصحّ
قىض عمره كله وهو نصف شبعان ونصف جائع، إذ كان يقيض يومه الكامل بإناء صغري من 
الطعام  ثمن  يدفع  وكان  اجلريان،  أحد  بيت  من  طعامه  ويأتيه  اخلبز،  من  كرسات  مع  احلساء 
دائماً وبإرصار، إذ كان شعاره الذي طبّقه طوال حياته هو أالّ يأخذ شيئاً من أحد دون مقابل، 

وقىض حياته كلها باالقتصاد والربكة وعىل ما ادّخره سابقاً من اللريات. 
دُ األستاذ وتُراقب حركاته وسكناته لذا كان األهايل يتجنبون  لطة تترصّ كانت عيون السُ
االقرتاب منه والتحدث إليه، فكان يقيض أكثر وقته يف البيت أو خيرج يف فصيل الربيع والصيف 

 (٢). إىل جبل «چام».(١) وخيتيل هناك بنفسه يف قمة اجلبل وبني األشجار متأمالً ومتعبداً

(١) يستغرق الذهاب من  بارال والصعود إىل اجلبل أربع ساعات من الزمان مشياً عىل األقدام.
T.Hayat‚ Barla hayatı  (٢)

إن  وما  مرشقة  والشمس  صحواً  اجلو  كان  كعادته..  اجلبل  إىل  متوجهاً  بيته  من  الصيف  أيام  أحد  األستاذ  «خرج   
أن  السامء  لبثت  ما  وفعالً  عاصفة..  باقرتاب  منذرة  السوداء  بالغيوم  السامء  تلبدت  حتى  اجلبل  قمة  إىل  وصل 
به  يتقي  ملجأ  من  له  ليس  اجلبل  قمة  عىل  وحيداً  األستاذ  كان  بغزارة..  تسقط  األمطار  وبدأت  وأبرقت  أرعدت 
بالقصرية  مدة ليست  وبعد  البَلل،  كافية لتمنع عنه   األخر مل تكن هي  مر سو األشجار التي  نْهَ املطر المُ يلَ  سَ
إىل  رأسه  من  تبلّل  وقد  البلدة،  إىل  راجعاً  وقفل  الفرصة  األستاذ  وانتهز  رذاذاً،  ينـزل  وأخذ  املطر  شدة  خفت 
بجواربه  الطني  يف  ويغوص  بيده  حذاءه  يَحمل  وهو  البلدة  فدخل  حذاءه،  متزق  الطريق  ويف  قدميه،  أمخص 

البيضاء.  الصوفية 
العامل  منظر  املؤثر،  املنظر  هذا  شاهدوا  يتحدثون،  جمتمعني  أهايل  «بارال»  من  مجع  كان  املاء  نبع  من  بالقرب  وهناك   
اجلليل املهيب املنفي عن موطنه.. الوحيد.. املقاطع من قبل اجلميع، وهو حيمل حذاءه املمزق بيده، ويغوص يف 
عاطفتان  الكثريين  وجتاذبت  اجلميع  عىل  ثقيل  سكون  خيّم  بالطني.  ثيابه  أطراف  تلطخت  وقد  بجواربه،  الطني 
من  حركة  لكل  املرتصدة  السلطة  عيون  من  اخلوف  وعاطفة  إليه،  املساعدة  يد  ملد  اإلرساع  عاطفة  خمتلفتان، 
يف  ويغسله  يده  من  احلذاء  يأخذ  حيث  إليه  ويصل  اسمه  «سليامن»  شخص  اجلمع  بني  من  يندفع  وأخيراً  حركاته، 
ويتتلمذ  له  صديق  أول  هذا  كروانجي)  ( سليامن  غرفته.ويصبح  إىل  معه  ويصعد  منـزله  حتى  يرافقه  ثم  احلوض 
عىل يديه ويقوم بخدمته ثامين سنوات يف  بارال. وكان مثاالً للصدق والوفاء واإلخالص. تويف يف سنة ١٩٦٥ رمحه 

اهللا رمحة واسعة». ذكريات عن سعيد النوريس ص٣٢ (ش)  ٢٧٧.
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٢٦٠                                                                                                            سيرة ذاتية   

من ذكريات «بارال»
 املضايقات تتواىل 

«كنت فيها «بارال»  كلام أصابني الفتور يف العمل للقرآن واستوىل عليَّ التفكري بخاصةِ 
، وأحد  املنافقني يتعرض يل.  نفيس وإصالح آخريت، كان أحد ثعابني  أهل الدنيا(١) يتسلط عليَّ
وأنا عىل استعداد اآلن أن أرسد عىل مسامعكم ثامنني حادثة من هذا النوع خالل ثامين سنوات 

قضيتُها يف «بارال»».(٢)  
نامذج من تلك املضايقات

«ولقد حدثت يف الفرتة األخرية اعتداءات شنيعة كثرية عىل حقوق املؤمنني الضعفاء، 
صارخاً،  تعدياً  عليّ  اعتداءهم  بالذكر  وأخص  األستار،  وراء  املتخفني  قبل  امللحدين  من 
رته بنفيس، وكنا فيه مع ثلة من رفقائي األعزاء، نؤدي  باقتحامهم مسجدي اخلاص الذي عمّ
وترفعون  العربية  باللغة  الصالة  تقيمون  لِمَ  لنا:  فقيل   . سراً واإلقامة  األذان  ونرفع  العبادة، 

األذان سراً؟
الذين  الدنيئني  السفلة  هؤالء  أخاطب  ال  أنذا  وها  عليهم،  السكوت  يف  صربي  نفد 
رموا من الضمري، وليسوا أهالً للخطاب، بل أخاطب أولئك الرؤساء املتفرعنني يف القيادة  حُ

الذين يلعبون بمقدرات  األمة حسب أهواء طغياهنم...»(٣)
للدرك:  أمراً  املسؤول  أصدر  وبمشاركته،  للضمري  فاقد  معلم  من  بتحريض  «إنه 
الترصف  هذا  من  والغاية  املسجد،  يف  الصالة  أذكار  يف  ونحن  الضيوف»،  أولئك  «اجلبوا 
الترصف  هذا  إزاء  القديم-  -بأحاسيس  سعيد  والطرد  بالرفض  وألقابلهم  إغضايب  هو 

غري القانوين. االعتباطي 
ومل يدر ذلك الشقي أن سعيداً ال يدافع بعصا مكسورة يف يده، ويف لسانه سيف أملايس 
من مصنع القرآن احلكيم. بل يستعمل ذلك السيف. بيد أن أفراد الدرك كانوا رزينني راشدين، 

(١) املقصود  أهل السياسة والسلطة احلاكمة.
(٢) اللمعات، اللمعة العارشة.

(٣) املكتوبات، املكتوب التاسع والعرشون، ذيل القسم السادس.
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ــارال                                                                                     ٢٦١ ب مــنــفــى    فــي 

ويف  الصالة  يف  دولة  أو  حكومة  أية  تتدخل  ال  واألذكار -حيث  الصالة  اختتام  إىل  فانتظروا 
املسجد ما مل ينته أداء الصلوات واألذكار- فغضب املسؤول عن عملهم هذا وأرسل عقبهم 

: إن الدرك ال يطيعونني!  احلارس قائالً
ولكن اهللا سبحانه وتعاىل ال يُشغلني بمثل هذه الحيّات. وأُويص إخواين بأن ال تنشغلوا 
األمحق  حيث «جواب  معهم،  التكلم  عن  ترفّعوا  بل  قاطعة،  رضورة  هناك  تكن  مل  ما  هبؤالء 

السكوت».. ولكن انتبهوا إىل هذه النقطة:
كذلك  عليك،  اهلجوم  عىل  يشجعه  مفرتس  حيوان  جتاه  ضعيفاً  نفسك  إظهار  إن  كام 

إظهار الضعف بالتزلف إىل مَن حيمل طباع احليوان املفرتس يسوقه إىل االعتداء.
مباالهتم  عدم  للزندقة  املوالون  يَستغل  لئال  بحذر  يترصفوا  أن  لألصدقاء  ينبغي  لذا 

وغفلتهم».(١)
هلا املوىل إىل أنواع من الفضل أنواع الظلم يحوّ

هبا  جاهبني  التي  واملكاره  الظلم  أنواع  ل  حوّ إذ  أحصيه،  ال  حمداً  تعاىل  اهللا  أمحد  «إنني 
 أهل الدنيا إىل أنواع من الفضل والرمحة. وإليكم البيان:

بينام كنت منعزالً يف مغارة أحد اجلبال، وقد طلّقت السياسة وجتردت عن الدنيا منشغالً 
الرحيم  اخلالق  فجعل   . وعدواناً ظلماً  ونفوين  هناك  من  الدنيا  أخرجني  أهل  آخريت،  بأمور 
ختل  لعوامل  ضاً  معرّ كان  الذي  اجلبل  يف  االنزواء  ذلك  ل  حوّ إذ  رمحة،  يل  النفي  هذا  احلكيم 
باإلخالص واألمان، إىل خلوة يف جبال «بارال»  حييط هبا األمن واالطمئنان واإلخالص. وقد 
عزمت عندما كنت أسيراً يف  روسيا ورجوت اهللا أن أنزوي يف أواخر عمري يف مغارة، فجعل 
ل كاهيل الضعيف متاعب  ر يل فائدهتا ومل يحمّ أرحم الرامحني «بارال» يف  مقام تلك املغارة ويسّ
بضعة  حيملها  كان  وريوب  أوهام  بسبب  مضايقات  من  أصابتني  ما  إالّ  وصعوباهتا  املغارة 
يعملون  أهنم  منهم  ظناً  األوهام  ركبتهم  أصدقائي -وقد  كانوا  الذين  فهؤالء  فيها،  أشخاص 
خدمة  عىل  والرضر  قلبي  عىل  الضيق  جلبوا  قد  هذه  بأوهامهم  أهنم  إالّ  ولراحتي-  لصاحلي 
سبيل  وأخلوا  العودة  وثائق  جميعاً  للمنفيني  أعطوا  الدنيا  أن  أهل  من  الرغم  وعىل  القرآن. 

(١) املكتوبات، املكتوب الثامن والعرشون، املسألة الرابعة.
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٢٦٢                                                                                                            سيرة ذاتية   

املجرمني من السجون وعفوا عنهم، فقد منعوا الوثيقة عني ظلماً وجوراً، ولكن ريب الرحيم 
شاء أن يبقيني يف هذه الغربة ليستخدمني يف خدمة القرآن أكثر وليجعلني أكتب هذه األنوار 
ضوضاء،  وال  ضجة  بال  الغربة  هذه  يف  فأبقاين  فأكثر،  أكثر  «الكلامت»  سميتها  التي  القرآنية 

هلا إىل رمحة سابغة. وحوّ
«من  املنفيني»  ولرؤساء  العشائر  والشيوخ  النفوذ  لذوي  سمحوا  الدنيا  أن  أهل  ومع 
ألقارهبم  وسمحوا  الكبرية  واملدن  األقضية  يف  بالبقاء  دنياهم-  يف  املداخلة  يمكنهم  -الذين 
وجلميع معارفهم بزيارهتم، فإهنم فرضوا عليّ حياة العزلة ظلماً وعدواناً وأرسلوين إىل قرية 
فقلَب  بزياريت.  اثنني-  أو  واحد  -باستثناء  بلديت  ألهل  وال  ألقاريب  يسمحوا  ومل  صغرية، 
خالقي الرحيم هذه العزلة إىل رمحة غامرة بالنسبة يل، إذ جعل هذه العزلة وسيلة لصفاء ذهني 

وختليصه من توافه األمور وتوجيهه لالستفاضة من القرآن احلكيم عىل صفائه ونقائه.
ثم إن  أهل الدنيا استكثروا عليّ يف البدء حتى كتابة رسالة أو رسالتني اعتياديتني يف مدة 
سنتني كاملتني، بل إهنم حتى اليوم ال يرتاحون عندما حيرض لزياريت ضيف أو ضيفان مرة كل 
 . عرشة أيام أو كل عرشين يوماً أو كل شهر، مع أن غرض الزيارة هو ثواب اآلخرة ليس إالّ
ل يل ذلك الظلم إىل رمحة، إذ  بوا الظلم يف حقي، ولكن ريب الرحيم وخالقي احلكيم بدّ فارتكَ
أدخلني يف خلوة مرغوبة وعزلة مقبولة يف هذه الشهور الثالثة التي يكسب املرء فيها تسعني 

سنة من حياة معنوية. فاحلمد هللا عىل كل حال.(١) 
وجاء اإليامن باهللا لنجديت

«حينام كنت يف منفاي ذلك  األرس األليم بقيت وحدي منفرداً منعزالً عن الناس عىل 
قمة جبل «جام» املطلة عىل مراعي «بارال»..  كنت أبحث عن نور يف تلك العزلة. وذات ليلة، 
يف تلك الغرفة الصغرية غري املسقفة، املنصوبة عىل شجرة صنوبر عالية عىل قمة ذلك املرتفع، 
حيث  الليلة  تلك  سكون  ففي  املتداخلة..  الغربة  من  وأنواع  بألوان  تشعرين  بشيخوختي  إذا 
بأن  أحسست  ومههمتها..  األشجار  حلفيف  احلزين   الصد ذلك   سو صوت  وال  أثر  ال 
ست  ذلك الصد األليم قد أصاب صميم مشاعري، ومس أعامق شيخوختي وغربتي، فهمَ

: الشيخوخةُ يف أذين منذرةً
(١) املكتوبات، املكتوب الثالث عرش.
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ــارال                                                                                     ٢٦٣ ب مــنــفــى    فــي 

«إن النهار قد تبدل إىل هذا القرب احلالك، ولبست الدنيا كفنها األسود، فسوف يتبدل 
صيف  هنار  يتحول  وسوف  الربزخ،  ليل  إىل  الدنيا  هنار  ينقلب  وسوف  ليل،  إىل  عمرك  هنار 

احلياة إىل ليل شتاء املوت». 
فأجابتها نفيس عىل مضض: «نعم، كام أنني غريبة هنا عن بلديت ونائية عن موطني، فإن 
مفارقتي ألحبائي الكثريين خالل عمري الذي ناهز اخلمسني وال أملك سو تذراف الدموع 
وراءهم هي غربة تفوق غربتي عن موطني.. وإين ألشعر يف هذه الليلة غربة أكثر حزناً وأشد 
من  بدنوي  تنذرين  فشيخوختي  واحلزن،  بالغربة  توشح  الذي  اجلبل  هذا  عىل  غربتي  من  ألماً 
موعد فراق هنائي عن الدنيا وما فيها، ففي هذه الغربة املكتنفة باحلزن، ومن خالل هذا احلزن 
الذي يامزجه احلزن، بدأتُ أبحث عن نور، وعن قبس أمل، وعن باب رجاء، ورسعان ما جاء 
«اإليامن باهللا» لنجديت ولشد أزري، ومنحني أنساً عظيماً بحيث لو تضاعفت آالمي ووحشتي 

أضعافاً مضاعفة لكان ذلك األُنس كافياً إلزالتها.
 .. نعم، أهيا  الشيوخ، ويا أيتها العجائز!.. فام دام لنا خالق رحيم، فال غربة لنا إذن أبداً
وما دام سبحانه موجوداً فكل يشء لنا موجود إذن، وما دام هو موجوداً ومالئكته موجودة، 
 فهذه الدنيا إذن ليست خالية ال أنيس فيها وال حسيس، وهذه اجلبال اخلاوية، وتلك الصحار
باهللا  اإليامن  نور  إن  نعم،  الكرام.  باملالئكة  املكرمني،  اهللا  بعباد  ومأهولة  عامرة  كلها  املقفرة 
سبحانه، والنظرة إىل الكون ألجله، جيعل األشجار بل حتى األحجار كأهنا أصدقاء مؤنسون 
معنا -بلسان  تتكلم  أن  املوجـودات  لتلك  يمكن  حيث  عباده،  من  الشعور  ذوي  عن  فضالً 

ح عنا».(١) احلال- بام يسلينا ويروّ
ألوان من االغرتاب

«بقيت منذ شهرين أو ثالثة وحيداً فريداً، وربام يأتيني ضيف يف كل عرشين يوماً أو ما 
يقرب من ذلك، فأظل وحيداً يف سائر األوقات. ومنذ ما يقرب من عرشين يوماً ليس حويل 

أحد من أهل اجلبل، فلقد تفرقوا.
 ،ففي هذه اجلبال املوحية بالغربة، وعندما يرخى الليل سدوله، فال صوت وال صد 

إالّ حفيف األشجار احلزين.. رأيتني وقد غمرتني مخسة ألوان من الغربة؛
(١) اللمعات، اللمعة السادسة والعرشون، الرجاء السادس.
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٢٦٤                                                                                                            سيرة ذاتية   

مني  الشيخوخة  أخذت  بام  وأقاريب،  وأحبايب  أقراين  مجيع  عن  غريباً  وحيداً  بقيت  إين 
مأخذاً، فشعرت بغربة حزينة من جراء تركهم يل ورحيلهم إىل  عامل الربزخ.

ومن هذه الغربة انفتحت دائرة غربة أخر، وهي أنني شعرت بغربة مشوبة بأمل الفراق 
حيث تركتني أكثر املوجودات التي أتعلق هبا كالربيع املايض. 

ومن خالل هذه الغربة انفتحت دائرة غربة أخر، وهي الغربة عن موطني وأقاريب، 
فشعرت بغربة مفعمة بأمل الفراق، إذ بقيت وحيداً بعيداً عنهم.

ومن خالل هذه الغربة ألقت عليّ أوضاع الليل البهيم واجلبال الشاخصة أمامي غربة 
فيها من احلزن املشوب بالعطف ما أشعرين أن ميدان غربة أخر انفتحت أمام روحي املرشفة 
معتادة،  غري  غربة  فضمتني  اآلباد،  أبد  نحو  متوجهة  الفاين  املضيف  هذا  عن  الرحيل  عىل 
وأخذين التفكري، فقلت فجأة: سبحان اهللا! وفكرت كيف يمكن أن تقاوم كل هذه الظلامت 
ضعيف  وحيد،  غريب  أنا  رب!  يا   : قائالً قلبي  فاستغاث  املتداخلة!.  الغربة  وأنواع  املرتاكبة 
غري قادر، عليل عاجز، شيخ ال خيار يل، فأقول: الغوث الغوث. أرجو العفو، وأستمد القوة 

من بابك يا إهلي!. 
ين من القوة ما حيول تلك األنواع  وإذا بنور اإليامن وفيض القرآن ولطف الرمحن يمدّ
لساين  فبدأ  والرسور.  األُنس  دوائر  من  نورانية  دوائر  مخس  إىل  املظلمة،  الغربة  من  اخلمسة 

يردد:   ﴿ Ø × Ö Õ﴾  (آل عمران:١٧٣) وتال قلبي اآلية الكريمة:   
 º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ ﴿

« ¼ ½ ¾﴾  (التوبة:١٢٩).
: وخاطب عقيل كذلك نفيس القلقة املضطربة املستغيثة قائالً
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ــارال                                                                                     ٢٦٥ ب مــنــفــى    فــي 
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سلوان من القرآن بوفاة  عبد الرمحن
أعاين  «إسبارطة»  ملحافظة  التابعة  الناحية  تلك   بارال  يف  معني  بال  وحيداً  كنت  «بينام 
مع  املراسلة  من  حتى  بل  بالناس،  االختالط  من  ممنوعاً  بالنفي،  املسمى  ب  المعذّ األرس 
هذه  من  أضطرب  كنت  فبينام  والغربة..  والشيخوخة  املرض  من  فيه  كنت  ما  فوق  كان،  أي 
احلالة وأقايس احلزن املرير إذا بنور مسلٍّ يشعّ من األرسار اللطيفة للقرآن الكريم ومن نكاته 
بذلك  جاهداً  أعمل  فكنت  الواسعة،  الكاملة  برمحته  علىَّ  به  سبحانه  احلق  يتفضل  الدقيقة، 
النور لتنايس ما أنا فيه من احلالة املؤملة املحزنة، حتى استطعت نسيان بلديت وأحبتي وأقاريب.. 
املعنوي،  ابني  بل  أخي،  ابن  وهو  أبداً  منهم  واحد  نسيان  من  أمتكن  مل  حرستاه-  -يا  ولكن 
وتلميذي املخلص وصديقي الشجاع عبد الرمحن تغمده اهللا برمحته الذي فارقني قبل حوايل 
يعلم  هو  وال  اآلالم،  يف  ونتشارك  معه  وأحتدث  أراسله  كي  حاله  أعلم  وال  سنوات،(٢)  سبع 
مكاين كي يسعى خلدمتي وتسليتي. نعم، لقد كنت يف أمسّ احلاجة -والسيّام يف الشيخوخة 
هذه- إىل من هو مثل  عبد الرمحن.. ذلك الفدائي الصادق.. وذات يوم وفجأة سلمني أحدهم 
رسالة، ما إن فتحتها حتى تبيّن يل أهنا رسالة تظهر شخصية عبدالرمحن تماماً وقد أدرج قسم 

من تلك الرسالة ضمن فقرات املكتوب السابع والعرشين بام يظهر ثالث كرامات واضحة.
لقد أبكتني تلك الرسالة كثيراً وال تزال تبكيني، حيث يبيّن فيها عبدالرمحن بكل صدق 

(١) املكتوبات، املكتوب السادس.
(٢) وذلك يف سنة ١٩٢٢.
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٢٦٦                                                                                                            سيرة ذاتية   

هو  يتمناه  ما  أقىص  وأن  لذائذها،  وعن  الدنيوية  األذواق  عن  تاماً  عزوفاً  عزف  قد  أنه  وجدّ 
الوصول إىل ليقوم برعايتي يف شيخوختي هذه مثلام كنت أرعاه يف صغره، وأن يساعدين بقلمه 
تي احلقيقية يف الدنيا، وهي نرش أرسار القرآن الكريم، حتى إنه كان  السيّال يف وظيفتي ومهمّ
منها  كل  من  وأستكتب  أكتب  كي  رسالة  ثالثني  من  يقرب  ما  إليّ  «ابعث  رسالته:  يف  يقول 

ثالثني نسخة».
وجدت  قد  ها  نفيس:  يف  فقلت  شديد،  قوي  بأمل  الدنيا  إىل  الرسالة  هذه  شدتني  لقد 
الذي  الوثيق  واالرتباط  اخلالص،  الوفاء  وذا  اخلارق،  الذكاء  ذا  الشجاع،  املخلص  تلميذي 
بل  وخدمتي،  برعايتي  اهللا-  يقوم -بإذن  فسوف  بوالده،  وارتباطه  احلقيقي  االبن  وفاء  يفوق 
حتى إنني هبذا األمل نسيت ما كنت فيه من األرس املؤمل ومن عدم وجود معني يل، بل نسيت 
حتى الغربة والشيخوخة! وكأن عبدالرمحن قد كتب تلك الرسالة بإيامن يف منتهى القوة ويف 
غاية اللمعان وهو ينتظر أجله، إذ استطاع أن حيصل عىل نسخة مطبوعة من الكلمة العارشة 
التي كنت قد طبعتها وهي تبحث عن اإليامن باآلخرة. فكانت تلك الرسالة بلسماً شافياً له 

دت مجيع جراحاته املعنوية التي عاناها عرب سبع سنوات خلت. حيث ضمّ
وبعد ميض حوايل شهرين وأنا أعيش يف ذلك األمل لنعيش معاً حياة دنيوية سعيدة.. 
ين هذا اخلرب هزاً عنيفاً، حتى إنني ال  إذا يب أفاجأ بنبأ وفاته، فيا أسفاه.. ويا حرستاه.. لقد هزّ
أزال حتت تأثريه منذ مخس سنوات، وأورثني حزناً شديداً وألماً عميقاً للفراق املؤمل يفوق ما 

ب وأمل االنفراد والغربة املوحشة وأمل الشيخوخة واملرض. كنت أعانيه من أمل األرس المعذِّ
كنت أقول: إن نصف دنياي اخلاصة قد انهدَّ بوفاة أمي، بيد أنى رأيت أن النصف اآلخر 
قد تويف أيضاً بوفاة  عبد الرمحن، فلم تبق يل إذن عالقة مع الدنيا.. نعم لو كان عبدالرمحن يظل 
يل،  خلف  خري  ولغدا  الدنيا  يف  األخروية  وظيفتي  حوله  تدور  محوراً  ألصبح  الدنيا  يف  معي 
تلميذ  أذكى  ولبات  وأنس،  يل  سلوان  مدار  بل  وفياً  صديقاً  ولكان  بعدي،  من  مكاين  ولحلّ 
لـرسائل النور، واألمني املخلص املحافظ عليها.. فضياعٌ مثلُ هذا الضياع -باعتبار اإلنسانية- 
هلو ضياع حمرق مؤمل ألمثايل. ورغم أنني كنت أبذل الوسع ألتصبّر وأحتمل ما كنت أعانيه من 
اآلالم إالّ أنه كانت هناك عاصفة قوية جداً تعصف بأقطار روحي، فلوال ذلك السلوان النابع 

من نور القرآن الكريم يفيض علىّ أحياناً ملا كان ملثيل أن يتحمل ويثبت. 
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ــارال                                                                                     ٢٦٧ ب مــنــفــى    فــي 

كنت أذهب وأرسح يف وديان بارال  وأجول يف جباهلا وحيداً منفرداً وأجلس يف أماكن 
خالية منعزلة، حامالً تلك اهلموم واآلالم املحزنة، فكانت متر من أمامي لوحات احلياة السعيدة 
السينامئي.  كالفلم  الرمحن-  طاليب -أمثال  عبد  مع  قضيتها  قد  كنت  التي  اللطيفة  ومناظرها 
رسعة  عضدي،  يف  وفتّت  مقاومتي  شدة  من  سلبتْ  خيايل،  أمام  اللوحات  تلك  ت  مرّ فكلام 

التأثر النابعة من الشيخوخة والغربة.
 m l k j i h g f ﴿    ة انكشف سرّ اآلية الكريمة ولكن عىل حني غرّ
o n﴾  (القصص:٨٨). انكشافاً بيّناً بحيث جعلني أردّد: ياباقي أنت الباقي، ياباقي أنت 

الباقي.. وبه أخذت السلوان احلقيقي.
أجل، رأيت نفيس بسرّ هذه اآلية الكريمة، وعرب تلك الوديان اخلالية، ومع تلك احلالة 

املؤملة، رأيتها عىل رأس ثالث جنائز كرب كام أرشت إليها يف رسالة «مرقاة السنّة»: 
حيايت،  يف  ودفنوا  ماتوا  سعيداً  ومخسني  خمسةً  يضم  قرب  كشاهد  نفيس  رأيت  األوىل:  

وضمن عمري الذي يناهز اخلامسة واخلمسني سنة.
الثانية:  رأيت نفيس كالكائن احلي الصغري جداً -كالنملة- يدب عىل وجه هذا العرص 
قرب  يف  دفنوا  والذين  ونوعي،  جنيس  بنو  هم  ملن  العظمى  للجنازة  قرب  شاهد  بمثابة  هو  الذي 

املايض منذ زمن  آدم عليه السالم.
الدنيا  هذه  موت  الكريمة-  اآلية  هذه  -بسرّ  خيايل  أمام  مت  تجسّ فقد  الثالثة:   أما 
وهكذا  اإلنسان..  يموت  كام  سنة  كل  الدنيا  وجه  عىل  من  سيارة  دنيا  متوت  مثلام  الضخمة، 

 ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿ الكريمة    لآلية  اإلشاري  املعنى  أغاثني  فقد 
أعانيه  كنت  ما  فبدد  خيبو،  ال  بنور  وأمدين  º ¹ « ¼ ½ ¾﴾  (التوبة:١٢٩) 

من احلزن النابع من وفاة  عبد الرمحن واهباً يل التسريَ والتسيل احلقيقي.
نعم، لقد علمتني هذه اآلية الكريمة أنه مادام اهللا سبحانه وتعاىل موجوداً فهو البديل 
عن كل يشء، وما دام باقياً فهو كافٍ عبده، حيث إن تجلياً واحداً من جتليات عنايته سبحانه 
معنوية  حياة  الثالث  اجلنائز  تلك  يمنح  العميم  نوره  جتليات  من  تجلياً  وإن  كله،  العامل  يعدل 
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٢٦٨                                                                                                            سيرة ذاتية   

األرض  هذه  عىل  ووظائفهم  مهامهم  أهنوا  ممن  بل  جنائز،  ليست  أهنا  تظهر  بحيث  حياة،  أيام 
فارحتلوا إىل عامل آخر.

وملا كنا قد أوضحنا هذا السرّ واحلكمة يف «اللمعة الثالثة» أراين هنا يف غري حاجة إىل 
مزيدٍ من التوضيح، إالّ أنني أقول:

اين من تلك احلالة املحزنة املؤملة، تكراري لـ«ياباقي أنت الباقي.. ياباقي  إن الذي نجّ
أنت الباقي» مرتني والذي هو معنى اآلية الكريمة    ﴿ j i h g f ﴾  وتوضيح 

ذلك:
يشبه  بام  والضامد  التداوي  بدأ  األوىل،  للمرة  الباقي»  أنت  قلت: «ياباقي  عندما  إنني 
العمليات اجلراحية عىل تلك اجلروح املعنوية غري املحدودة الناشئة من زوال الدنيا وزوال 
أرتبط  التي  الروابط  عقد  انفراط  من  واملتولدة  عبدالرمحن-  أمثال  األحبّة -من  من  فيها  نْ  مَ

هبا معهم.
أما يف املرة الثانية فقد أصبحت مجلة «ياباقي أنت الباقي» مرهماً جلميع تلك اجلروح 

املعنوية، بلسماً شافياً هلا، وذلك بالتأمل يف املعنى اآليت:
لَتجلٍّ من جتليات  لريحل مَن يرحل يا إهلي فأنت الباقي وأنت الكايف، وما دمتَ باقياً فَ
معنى  يدرك  ملن  موجود  إذن  يشء  فكل  موجوداً  دمتَ  وما  يزول،  يشء  لكل  كافٍ  رمحتك 
انتسابه إليك باإليامن بوجودك ويتحرك عىل وفق ذلك االنتساب برس اإلسالم، فليس الفناء 
والزوال وال املوت والعدم إالّ ستائر للتجديد، وإالّ وسيلة للتجول يف منازل خمتلفة والسري 
فيها.. فانقلبتْ هبذا التفكري تلك احلالة الروحية املحرقة احلزينة، وتلك احلالة املظلمة املرعبة 
ة  ة هبيجة ولذيذة، وإىل حالة منورة حمبوبة مؤنسة. فأصبح لساين وقلبي بل كل ذرّ إىل حالة مسرّ

: «احلمد هللا».(١)  من ذرات جسمي، يردد بلسان احلال قائالً
نامذج من التفكر يف آيات الكون

الصنوبر  أشجار  يف  النظرَ  أرسح  منفاي،  «بارال»  أيام  يف  جبل  قمة  عىل  كنت  «بينام 
لُ يف هيبة أوضاعها وروعة أشكاهلا وصورها.  ، التي تغطي اجلهات. وأتأمَّ رعرَ طِران والعَ والقَ

(١) اللمعات، اللمعة السادسة والعرشون، الرجاء الثاين عرش.
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جذابة  وذكر  تسبيحات  أوضاع  إىل  الرائع  املهيب  الوضع  ذلك  ل  حوّ رقيق  نسيم  بّ  هَ إذ 
بَراً أمام النظر، وينفث  واهتزازات نشوة شوق وهتليل. وإذا بذلك املشهد البهيج السار يتقطر عِ

احلكمة يف السمع. وفجأة خطرت ببايل الفقرة اآلتية بالكردية لـ«أمحد اجلزري»:
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أيْ لقد أتى اجلميع مرسعني من كل صوب ملشاهدة حسنك، إنّهم بجاملك يتغنجون 
ويتدللون.

وتعبيراً عن معاين العربة، بكى قلبي عىل هذه الصورة: 
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يا رب! إنَّ كل حي، يتطلع من كل مكان، فينظرون معاً إىل حسنك، ويتأملون يف روائع 
األرض التي هي معرض صنعك.




  


  




 


 








 


 


 



  

 




 

 


 



إىل  العىل  الساموات  ومن  األرض،  من  مكان،  كل  من  ينادون  األدالء،  كالدعاة  فهم 
مجالك...

[إىل أن يقول:]
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»

ا الروح فقد تعلمت من هذه املشاهد: أمَّ
أصوات  فهي  والتهليل  بالتسبيح  اجلليل  الصانع  أسامء  جتليات  إىل  تتوجه  األشياء  إنَّ 

وأصداء ترضعاهتا وتوسالهتا.




 







 


 










 


 




 
        



 




 


 





 

 
 

 




ا القلب فإنه يقرأُ من النظم الرفيع هلذا اإلعجاز رس التوحيد يف هذه األشجار كأهنا  أمَّ
آيات جمسامت.

(١) انظر: العقد اجلوهري يف رشح ديوان الشيخ اجلزري ص٤٣٨.
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أيْ إنَّ يف خلق كل منها من خوارق النظام وإبداع الصنعة وإعجاز احلكمة ما لو احتدت 
أسباب الكون كلُّها، وأصبحت فاعلة خمتارة، لعجزت عن تقليدها.
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يف  يتدحرج  الوجودَ  كأنَّ  رأتْ  لألشجار،  الوضع  هذا  شاهدت  فكلام  النفس؛  ا  أمَّ
البقاء  ستجدين  املعنى: «إنَّكِ  هذا  فتلقت   ، باقٍ ذوقٍ  عن  ت  فتحرّ والفراق.  الزوال  امات  دوّ

برتك عبادة الدنيا».
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هذه  يف  عظيمة  أرسار  وخزائن  احلكمة  ونقش  اخللقة،  انتظام  وجد  فقد  العقل  ا  أمَّ
والنسائم.  الشجريات  أنداء  ومن  معاً،  واحليوانات  األشجار  من  املنبعثة  اللطيفة  األصوات 

وسيفهم أنَّ كلَّ يشء يسبّح للصانع اجلليل بجهات شتى.
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لطيفاً  ذوقاً  النسيم  وهبوب  األشجار  حفيف  من  ويستمتع  يلتذ  فإنَّه  النفس،   هو ا  أمَّ
ينسيه األذواق املجازية كلها، حتى إنَّه يريد أنْ يموت ويفنى يف ذلك الذوق احلقيقي، واللذة 

احلقيقية برتكه األذواق املجازية، التي هي جوهر حياته.
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ولبسوا  جذوعها  دخلوا  قد  األشجار  هبذه  املوكلني  املالئكة  كأنَّ   ير فإنّه  اخليال  ا  أمَّ
هذه  ألبسهم  قد  الرسمدي  السلطان  وكأنَّ  كثرية.  بأنواع  الناي  لقصيبات  املالكة  أغصاهنا 
ر تلك األشجار أوضاع الشكر  األجساد يف استعراض مهيب مع آالف أنغام الناي، كي تُظهِ

واإلمتنان له بشعور تام، ال أجساداً ميتة فاقدة للشعور.




 

 
  




        
 



 






 






 


 







فتلك النايات مؤثرة األنغام صافيتها، إذ خترج أصواتاً لطيفة كأنَّها منبعثة من موسيقى 
ساموية علوية، فال يسمع الفكر منها شكاو آالم الفراق والزوال، كام يسمعها كل العشاق 
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ــارال                                                                                     ٢٧١ ب مــنــفــى    فــي 

وأنواع  الرمحن،  للمنعم  الشكر  أنواع  يسمع  بل  الرومي»  الدين  مقدمتهم «موالنا  جالل  ويف 
احلمد تقدم إىل احلي القيوم.
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تردد  منها  كل  ألسنة.  كذلك  األوراق  صارت  فقد   . أجساداً األشجار  صارت  وإذْ 
إىل  حياته  بتحيات  وتعلن  هلا.  اهلواء  مسّ  بمجرد  هو..»  بـ«هو..  اهللا  ذكر  األلسنة  بآالف 

صانعه احلي القيوم.
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ألنَّ مجيع األشياء تقول: «ال إله إالَّ هو» وتعمل ضمن حلقة ذكر الكائنات العظمى..»(١)
رسالة تستنطق النجوم

«كنت يوماً عىل ذروة قمة من قمم جبل «جام» نظرت إىل وجه السامء يف سكون الليل، 
وإذا بالفقرات اآلتية ختطر ببايل، فكأنَّني استمعت خياالً إىل ما تنطق به النجوم بلسان احلال.. 

كتبتُها كام خطرت دون تنسيق عىل قواعد النظم والشعر لعدم معرفتي هبا.
.
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*   *   *

(١) الكلامت، الكلمة السابعة عرشة.
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٢٧٢                                                                                                            سيرة ذاتية   
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(١) أي إن وجه األرض مشتل أزاهري  اجلنة ومزرعتها، تعرض فيه ما ال حيد من معجزات القدرة اإلهلية. ومثلام تتفرج 
الساموية  األجرام  عيون  بمثابة  هي  التي  النجوم  أيضاً  تشاهدها  املعجزات،  تلك  وتشاهد  الساموات  عامل  مالئكة 
البارصة، فهي كلام نظرت كاملالئكة إىل تلك املصنوعات اللطيفة التي متأل وجه األرض، نظرت إىل عامل  اجلنة أيضاً، 
فتشاهد تلك اخلوارق املؤقتة يف صورهتا الباقية هناك. أي إهنا عندما تلقى نظرة إىل األرض تلقى األخر إىل  اجلنة، 

. (املؤلف) بمعنى أن هلا إشرافاً عىل ذينك العالَمني معاً
(٢) الكلامت، الكلمة السابعة عرشة.
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ــارال                                                                                     ٢٧٣ ب مــنــفــى    فــي 

شجرة الدلب مثاالً
«ملا كانت الكائنات يف حكم شجرة، يمكن اختاذها إذن مثاالً إلظهار حقائق الكائنات. 
لب العـظيمة، بوصفها مثـاالً  فنأخذ هذه الشجرة الضخمة التي أمام غرفتنا، وهي شجرة الدُ

مـصغراً للكائـنات. وسنبني جتيل األحدية يف الكائنات بوساطتها، عىل النحو اآليت:
مئات  عن  يقل  ال  ما  ثمرةٍ  ولكل  ثمرة،  آالف  عرشة  عن  يقل  ال  ما  الشجرة  هلذه  إنَّ 
من البذور المجنّحة، أي إن كل هذه األثامر العرشة آالف واملليون من البذور تكون موضع 
اإلجياد واإلتقان يف آن واحد، بينام توجد العقدةُ احلياتية يف البذرة األصلية هلذه الشجرة، ويف 
األمر  من  ونواةٌ  اإلهلية  اإلرادة  جتيل  من  ومشخّص  جزئي  شيءٌ  وهي  جذعها،  ويف  جذرها 
الرباين. وهبذا التجيل اجلزئي تتكون مركزيةُ قوانني تشكيل الشجرة، الموجودةُ يف بداية كل 
أجزاء  من  جزء  ألي  ناقصاً  شيئاً  تدع  ال  بحيث  بذرة،  كل  وجنب  ثمرة  كل  وداخل  غصن 

الشجرة وال يمنعها مانع.
مكان،  كل  إىل  ينترش  ال  الرباين،  واألمر  اإلهلية  لإلرادة  الواحد  التجيل  ذلك  إن  ثم 
التي  لألماكن  البعيدة  املسافات  تلك  يف  أثراً  يرتك  ال  ألنه  واهلواء،  واحلرارة  الضياء  كانتشار 
يذهب إليها، ويف املصنوعات املختلفة، بل ال يُر له أثر قط. إذ لو كان ذلك باالنتشار لبَانَ 
األثر. وإنام يكون جنب كل جزء من األجزاء دون جتزئة وال انتشار. وال تنايف تلك األفعال 

الكلية أحديته وذاتيته.
العقدةَ  وتلك  األمري،  القانونَ  وذلك  لإلرادة  التجليَ  ذلك  إن  يقال:  أن  يصح  لذا 

(١)«.. احلياتية موجودةٌ جنب كل جزء من األجزاء، وال ينحرص يف أي مكان أصالً
ل بالعربية تأمُّ

«بينام كنتُ متأمالً ومستغرقاً يف تفكر خيص األحدية، نظرت إىل ثمرات شجرة الدلب 
القريبة من غرفتي، فخطر إىل القلب تفكر متسلسل بعبارات عربية، فكتبتُه كام ورد بالعربية 

وسأذكر توضيحاً مختصراً له.

(١) الكلامت، الكلمة الثانية والثالثون، املقصد الثاين.
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٢٧٤                                                                                                            سيرة ذاتية   

ايا  دَ هَ  ، ةِ نْعَ الصَّ قُ  ارِ وَ خَ  ، ةِ كمَ الحِ اتُ  زَ عجِ مُ  ، ارُ األزهَ وَ بُوبُ  والحُ  ، ارُ األثْمَ وَ ورُ  البُذُ فَ
لِّ  كُ ىل  عَ ا  هَ قَ الَّ خَ بأنَّ  ةٌ  ادِقَ صَ دُ  اهِ وَ شَ ةِ،  رَ اآلخِ دارِ  يف  هِ  طْفِ لُ دُ  اهِ وَ شَ ةِ،  دَ حْ الوَ اهينُ  رَ بَ  ، ةِ مَ حْ الرَّ
نْعِ  الصُّ بيرِ وَ التَّدْ لْقِ وَ الخَ لْمِ وَ العِ ةِ وَ مَ حْ يءٍ بِالرَّ لَّ شَ عَ كُ سِ دْ وَ . قَ لِيمٌ يءٍ عَ لِّ شَ بِكُ ، وَ يءٍ قَديرٌ شَ
بيرِ  التَّدْ لْقِ وَ يهِ بِالخَ لَ لُ عَ ثْقُ بَّةِ ال تَ الحَ األرضُ كَ ةِ وَ رَ هْ الزَّ مُ كَ النَّجْ ةِ وَ البَذرَ مسُ كَ . فَالشَّ يرِ وِ التَّصْ وَ
اتُ  وزَ مُ ، رُ رِ دَ اراتُ القَ ةِ، إشَ ثْرَ ةِ يف أقْطَارِ الكَ دَ حْ ايا الوَ رَ ارُ مَ األثْمَ ورُ وَ البُذُ . فَ ويرِ التَّصْ نعِ وَ الصُّ وَ
 . ويرِ التَصْ نْعِ وَ اطِرِ يف الصُّ ةِ الفَ دَ حْ ةً لِوَ دَ اهِ رُ شَ دُ ةِ، تَصْ دَ حْ نْبَعِ الوَ نْ مَ ةَ مِ ثْرَ ةِ بِأنَّ تِلكَ الكَ رَ دْ القُ
الِقَ  ةِ بأنَّ خَ مَ كْ يحاتُ الحِ لْوِ تَ . وَ بيِرِ التَّدْ لْقِ وَ انِعِ يف الخَ ةِ الصَّ كمَ ةً لِحِ اكِرَ نْتَهي ذَ ةِ تَ دَ حْ مَّ إىل الوَ ثُ
نْ  مِ رُ  األظهَ ودُ  صُ قْ المَ وَ  هُ فَ اً  رَ ثَمَ كانَ  إنْ  إذْ   . ئِهِ زْ جُ إىل  مَّ  ثَ  ، نْظُرُ يَ ئيِّ  زْ الجُ إىل  رِ  النَّظَ يَّةِ  لِّ بِكُ لِّ  الكُ

 . رِ جَ ذا الشَّ لقِ هَ خَ
لبُ  والقَ  . اتِ ودَ جُ وْ المَ الِقِ  لِخَ رُ  األظْهَ ودُ  صُ قْ المَ وَ  هُ فَ  ، ائِنَاتِ الكَ هِ  ذِ لِهَ رٌ  ثَمَ رُ  البَشَ فَ
هِ  رُ يف هذِ غَ انُ األصْ ةِ فَاإلنسَ مَ كْ هِ الحِ نْ هذِ مِ . وَ لُوقَاتِ خْ انِعِ المَ رُ لِصَ رآةُ األنْوَ وَ المِ هُ اةِ، فَ النُّوَ كَ
والتَّبْديلِ  ريبِ  التَّخْ وَ  ، وداتِ وجُ المَ هِ  هذِ يف  رِ  شْ المحَ وَ رِ  للنَّشْ رُ  األظْهَ ارُ  دَ المَ وَ  هُ ائِناتِ  الكَ

 . ائِناتِ هِ الكَ ذِ ديدِ لِهَ التَّجْ التَّحويلِ وَ وَ
ومبدأ هذه الفقرة العربية هو:

 ، تِهِ قُدرَ رَ  ظْهَ مَ  ، تِهِ فِطْرَ شرَ  حْ مَ  ، تِهِ نْعَ صَ رَ  هَ شْ مَ هِ  أرضِ ةَ  ديقَ حَ لَ  عَ جَ نْ  مَ بْحانَ  فَسُ
كيلَ  مَ  ، اتِ ودَ وجُ المَ يلَ  سِ مَ  ، لُوقَاتِ خْ المَ رَّ  مَ مَ  ، نَّتِهِ جَ عَ  رَ زْ مَ  ، تِهِ مَ حْ رَ رَ  هَ زْ مَ  ، تِهِ مَ كْ حِ ارَ  دَ مَ

 . اتِ نُوعَ صْ المَ
 . هِ لمِ اتُ عِ زَ جِ عْ رُ النَبَاتاتِ مُ هَّ زَ راتِ مُ جَ رُ الشَّ ثَمَّ شُ الطُّيوراتِ مُ نَقَّ يْوانَاتِ مُ نُ الحَ يَّ زَ فَمُ

 . هِ طْفِ ينُ لُ ودِهِ، بَراهِ ا جُ دايَ ، هَ هِ نْعِ قُ صُ ارِ وَ خَ
ىل  جُ األمطار عَ زُّ هَ ، تَ ارِ حَ ةِ األسْ مَ عُ األطيَارِ يف نَسْ جُّ ، تَسَ ارِ نْ زينَةِ األثْمَ ارِ مِ مُ األزهَ بَسُّ تَ
مُ  حُّ تَرَ محن،  رَ دِ  دُّ تَوَ ودٍ،  دُ وَ فُ  رُّ تَعَ  .. ارِ غَ الصِّ الِ  األطفَ ىل  عَ اتِ  الوالِدَ مُ  حُّ تَرَ  ، ارِ األزهَ ودِ  دُ خُ

(١)«.. الجانِّ لَكِ وَ المَ ، وَ انِ يوَ الحَ وحِ وَ الرُّ ، وَ انِ اإلنسَ نِّ وَ ، للِجِ نَّانٍ نُّنُ مَ ، تَحَ نَّانٍ حَ

(١) الكلامت، الكلمة الثانية والثالثون، خامتة املقصد الثاين.
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ــارال                                                                                     ٢٧٥ ب مــنــفــى    فــي 

ظهور رسائل النور
احلظوة باسم اهللا «الرحيم» و«احلكيم»

«أنا اآلن يف موضع، عىل ذروة شجرة صنوبر ضخمة عظيمة، منتصبة عىل قمة شاهقة 
بُ يف  من قمم جبل «جام». لقد استوحشتُ من اإلنس واستأنست بالوحوش.. وحينام أرغَ
السلوان  وأجد  احلديث  وأجاذبكم   ، خياالً بقريب  أتصوركم  الناس  مع  واملجالسة  املحاورة 
وإن  يمنع.  ما  حيدث  مل  إن  شهرين،  أو  شهر  مدة  وحيداً  هنا  أظل  أن  يف  رغبة  عىل  وأنا  بكم. 
رجعت إىل «بارال»  نتحر معاً حسب رغبتكم عن وسيلة ملجالسة وحماورة بيننا. فقد اشتقتُ 

إليها أكثر منكم.
واآلن أكتب إليكم ما ورد بالبال من خواطر عىل شجرة الصنوبر هذه:

عنكم  يُكتم  ال  ولكن  أرساري،  من  فهي  اخلصوصية،  من  يشء  فيها  خاطرة  أوالها:  
الرس، وهو: أنَّ قسماً من  أهل احلقيقة حيظون باسم اهللا «الودود» من األسامء احلسنى، وينظرون 
إىل واجب الوجود من خالل نوافذ املوجودات بتجليات املرتبة العظمى لذلك االسم. كذلك 
هبَ له وضعٌ جيعله حيظى باسم اهللا  عدّ شيئاً يُذكر، وهو ال يشء، قد وُ أخوكم هذا الذي ال يُ
ماً خلدمة  «الرحيم» واسم اهللا «احلكيم» من األسامء احلسنى، وذلك يف أثناء ما يكون مستخدَ

القرآن فحسب، وحينام يكون منادياً لتلك اخلزينة العظمى التي ال تنتهي عجائبُها.
نائلة  تكون  أن  تعاىل  اهللا  من  نرجو  احلظوة.  تلك  جلوات  هي  إنام  «الكلامت»  فجميع 
ملضمون اآلية الكريمة   ﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ Â Á À ﴾  (البقرة:٢٦٩)..»(١) 

تأليف رسالة احلرش(٢)
«أغريدر»   لبحرية  اجلميل  اهلادئ  الساحل  عىل  يوماً  يسري  النوريس  األستاذ  كان  بينام 

(١) املكتوبات، املكتوب الرابع.
(٢) تأليفاته األخر يف  «بارال»:

١- الكلامت مجيعها، من الكلمة األوىل إىل الكلمة الثالثة والثالثني.  
٢- املكتوبات مجيعها، من املكتوب األول إىل الثالث والثالثني.  

احلادية  اللمعة  فيها  ألف  حيث  شهور،  ثامنية  خالل  «إسبارطة»  يف  ها  وأتمّ منها-  األعظم  -القسم  اللمعات   -٣  
(املرىض)  والعرشين  اخلامسة  واللمعة  (احلجاب)  والعرشين  الرابعة  اللمعة  من  وقسماً  (اإلخالص)  والعرشين 

وقسماً من اللمعة السادسة والعرشين ( الشيوخ).
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٢٧٦                                                                                                            سيرة ذاتية   
بعد  البعث  مسألة  ويتذكر  هبا،  املحيطة  للجبال  اخلرضاء  والسفوح  الزرقاء،  مياهها  ويتأمل 
املوت ويوم القيامة واآلخرة التي غدت تُصور من قبل الدوائر امللحدة وكأهنا خرافة وأسطورة 

 Í ﴿   :ال سند هلا من دليل عقيل أو علمي، فبدأ يردد يف جيشان روحي كبري قوله تعاىل
 à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î
á﴾   (الروم:٥٠) زهاء أربعني مرة هو يذرع الساحل جيئة وذهاباً يف نشوة روحية عميقة 
املعاين  هذه  طالبه  أحد  عىل  يُميل  فأخذ  هبا  وفاضت  الكريمة  اآلية  هذه  بمعاين  نفسه  مألت 

فكانت رسالة «احلرش» وهي الرسالة األوىل من رسائل النور.(١)
«إن كل حقيقة من احلقائق -االثنتي عرشة هلذه الرسالة- تثبت أموراً ثالثة يف آن واحد: 
فيستطيع  وتثبته.  األمور  تلك  عىل  احلرش  تبني  ثم  وصفاته،  وأسامئه  الوجود،  واجب  وجود 
كل شخص من أعتى املنكرين إىل أخلص املؤمنني أن يأخذ حظه من كل حقيقة، ألهنا تلفت 
األنظار إىل املوجودات واآلثار، وتقول: «يف هذه املوجودات أفعال منتظمة، والفعل املنتظم 
ال يكون بال فاعل، لذا فلها فاعل. وملا كان الفاعل يفعل فعله باالنتظام والنظام يلزم أن يكون 
، وحيث إنه حكيم، فال يفعل عبثاً، وحيث إنه يفعل بالعدالة فال يضيّع احلقوق،  حكيماً عادالً

.«فال بد إذن من حمرش أكرب وحمكمة كرب
 الدعاو وتثبت  التسلسل،  من  الطراز  هذا  وتلبس  احلقائق،  تسري  املنوال  هذا  وعىل 
الثالث دفعة واحدة. وألهنا جمملة فالنظر السطحي يعجز عن التمييز. علماً أن كل حقيقة منها 

قد فصلت بإيضاح تام يف رسائل أُخر ويف «الكلامت»».(٢)
«ولقد دفعت هذه الرسالة بالءً كبيراً، فبسبب من فوىض األفكار التي سادت وبسبب 
من اهلزات التي سببتها احلرب العاملية فقد وجد  املنافقون الذين ينكرون احلرش الفرصة سانحة 
هلم، وبدؤوا بإظهار أفكارهم املسمومة يف كثري من األماكن، وعندها ظهرت «الكلمة العارشة» 
(رسالة احلرش) وطُبع منها ألف نسخة ووزعت يف خمتلف األنحاء، وكل من أطلع عليها قرأها 
بلهفة، فقصمت بإذن اهللا أفكار الزندقة الكفرية، وأخرستهم(٣) [ومع هذا] فإن هذه الكلمة 

T.Hayat‚ Barla hayatı   (١)
(٢) املالحق، ملحق بارال.

(٣) الشعاعات، الشعاع الثامن. 
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ــارال                                                                                     ٢٧٧ ب مــنــفــى    فــي 

ر حق قدرها. فقد طالعتُها بنفيس ما يقرب من مخسني مرة، وىف كل  «الكلمة العارشة» مل تُقدّ
مرة أجد لذة جديدة وأشعر بحاجة إىل قراءة أخر. فمثل هذه الرسالة يقرؤها بعضهم مرة 
واحدة ويكتفي هبا وكأهنا رسالة كسائر الرسائل العلمية. واحلال أن هذه الرسالة من العلوم 

اإليامنية التي تتجدد احلاجة إليها يف كل وقت كحاجتنا إىل اخلبز كل يوم..»(١)
إطالق اسم «رسائل النور»

«أخذتني األقدار نفياً من مدينة إىل أخر.. ويف هذه األثناء تولدت من صميم قلبي 
معانٍ جليلة نابعة من فيوضات القرآن الكريم.. أمليتها عىل مَن حويل من األشخاص، تلك 
الكريم.  القرآن  نور  من  حقاً  انبعثت  إهنا  النور».  «رسائل  اسم  عليها  أطلقت  التي  الرسائل 
الرسائل  هذه  بأن  جازم  ويقني  تامة  قناعة  عىل  فأنا  وجداين،  صميم  من  االسم  هذا  نبع  لذا 
القرآن  نور  من  قلبي  عىل  سبحانه  اهللا  أفاضه  إلهيّ  إهلام  هي  وإنام  أفكاري  مضغته  مما  ليست 
اآلخرين  إيامن  حفظ  إىل  سبيل  ال  أن  يقني  عىل  ألنني  استنسخها،  من  كل  فباركت  الكريم، 
غري هذه السبيل فال متنع تلك الفيوضات عن املحتاجني إليها. وهكذا تلقفتْها األيدي األمينة 
فال  املسلمني.  إيامن  حلفظ  إهلي  وق  وسَ رباين  تسخري  هذا  أن  فأيقنت  والنرش،  باالستنساخ 
مَن  كل  تشجيع  برضورة  فاستشعرت  اإلهلي،  والسوق  التسخري  ذلك  يمنع  أن  أحد  يستطيع 

يعمل يف هذه السبيل امتثاالً بام يأمرين به ديني».(٢)
«إن سبب إطالق اسم «رسائل النور» عىل جمموع الكلامت (وهي ثالث وثالثون كلمة) 
) واللمعات (وهي إحد وثالثون ملعة) والشعاعات  واملكتوبات (وهي ثالثة وثالثون مكتوباً

) هو أن كلمة النور قد جاهبتني يف كل مكان طوال حيايت، منها: (وهي ثالثة عرش شعاعاً
أن قريتي اسمها:  نورس. 

واسم والديت املرحومة:  نورية. 
وأستاذي يف الطريقة  النقشبندية: سيد  نور حممد. 

وأستاذي يف الطريقة  القادرية:  نور الدين. 
(١) املالحق، ملحق بارال.

(٢) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
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٢٧٨                                                                                                            سيرة ذاتية   
وأستاذي يف القرآن:  نوري. 

ون باسم نور. وأكثر من يالزمني من طاليب من يسمّ
وأكثر ما يوضح كتبي وينورها هو التمثيالت النورية. 

وأول آية كريمة التمعت لعقيل وقلبي وشغلت فكري هي:
  ﴿ z y } | { ~ ے ¡...﴾  (النور:٣٥) 

وأكثر ما حل مشكاليت يف احلقائق اإلهلية هو: اسم «النور» من األسامء احلسنى. 
ولشدة شوقي نحو القرآن وانحصار خدمتي فيه فإن إمامي اخلاص هو سيدنا  عثامن ذو 

النورين ريض اهللا عنه».(١)
عنايات إهلية وكرامات قرآنية

نشعر  كنا  والسيد  رأفت!(*)  السيد  خرسو(*)  ين  المجدّ طالبيّ  ويا  اآلخرة  إخوة  «يا 
بيد  القرآن،  أنوار  فيوضات  من  هي  التي  «الكلامت»  جمموعة  يف  قرآنية  كرامات  بثالث 
الثالث  أما  رابعة.   أخر كرامة  أيضاً  عليها  أضفتم  قد  وشوقكم  وسعيكم  هبمتكم  أنكم 

فهي: املعروفة 
عرش  التاسع  املكتوب  إن  حتى  تأليفها،  يف  املعتاد  فوق  والرسعة  السهولة    : أوالً
من  يقرب  ما  خالل  أيام  ثالثة  حوايل  يف  ألف  أقسام  مخسة  من  املتكون  األمحدية)  (املعجزات 
دون  البساتني  وخالل  اجلبال  شعب  ويف  ساعة  عرشة  اثنتي  أي بمجموع  يومياً  ساعات  أربع 
أن يكون هناك كتاب نرجع إليه. والكلمة الثالثون (رسالة أنا) ألّفت يف وقت املرض خالل 
مخس أو ست ساعات. والكلمة الثامنة والعرشون وهي (مبحث  اجلنة) ألّفت خالل ساعة أو 
ساعتني يف بستان  «سليامن» بالوادي، حتى حترينا أنا وتوفيق(*) وسليامن هلذه الرسعة..كام يف 

تأليفها هذه الكرامة القرآنية كذلك.. 
أن  علماً  وامللل.  السأم  عدم  مع  عارم،  وشوق  املعتاد،  فوق  سهولة  كتابتها  يف    : ثانياً
 هناك أسباباً كثرية تورث السأم لألرواح والعقول يف هذا الزمان. ولكن ما إن تؤلف إحد

م عىل كثري من املشاغل املهمة.. وهكذا. «الكلامت» حتى تستنسخ يف أماكن كثرية وتُقدّ
(١) املالحق، ملحق بارال.
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ــارال                                                                                     ٢٧٩ ب مــنــفــى    فــي 

استشعرت  ما  إذا  والسيام  السأم  تورث  ال  أيضاً  قراءهتا  أن  الثالثة:   القرآنية  الكرامة 
احلاجة إليها، بل كلام قُرئت زاد الذوق والشوق وال يُسأم منها. 

عىل  يطلق  الذي  فأخونا  خرسو  رابعة،  قرآنية  كرامة  أثبتام  قد  أخويّ  يا  كذلك  وأنتم 
نفسه الكسالن، وتقاعس عن الكتابة مذ أن سمع بـ«الكلامت» قبل مخس سنوات فإن كتابته 
فيها  شك  ال  القرآنية  لألرسار  كرامة  متقنةً  جميلةً  كتابةً  كتاباً  عرش  ألربعة  واحد  شهر  خالل 
رت حق قدرها حيث كتبت  والسيام املكتوب الثالث والثالثون وهي رسالة «النوافذ» التي قدّ
إال  به  واإليامن  اهللا  معرفة  يف  وساطعة  قوية  رسالة  الرسالة  تلك  إن  نعم،  كتابة.  وأجود  أمجل 
تدريجياً  تتوضح  أهنا  علماً  وخمترصة،  جداً  جمملة  الرسالة  مستهل  يف  التي  األوىل  النوافذ  أن 
وتسطع.. حيث إن مقدمات معظم الكلامت، تبدأ جمملة ثم تتوضح تدريجياً وتتنور بخالف 

سائر املؤلفات».(١)
األنوار ملك القرآن

«إنني ال أقول هذا الكالم الذي خيص «الكلامت» تواضعاً، بل بياناً للحقيقة، وهي:أنَّ 
احلقائق واملزايا املوجودة يف «الكلامت» ليست من بنات أفكاري وال تعود إليّ أبداً وإنام هي 
ه، فلقد ترشحتْ من زالل القرآن، حتى إن «الكلمة العارشة» ما هي إالّ قطرات  للقرآن وحدَ

ترشحتْ من مئات اآليات القرآنية اجلليلة. وكذا األمر يف سائر الرسائل بصورة عامة.
فمادمتُ أعلم األمر هكذا وأنا ماضٍ راحل عن هذه احلياة، وفانٍ زائل، فال ينبغي أن 
ربَطَ يب ما يدوم ويبقى من أثر. ومادام عادة  أهل الضاللة والطغيان هي احلط من قيمة املؤلف  يُ
للتهوين من شأن كتاب ال يفي بغرضهم. فال بد إذن أالّ ترتبطَ «الرسائل» املرتبطة بنجوم سامء 
اعتراضاتٍ  موضعَ  يكون  أن  يمكن  الذي  مثيل  للسقوط،  قابل  متهرئ  بسند  الكريم  القرآن 

كثرية، ونقدٍ كثري.
رفُ الناس دائراً حول البحث عن مزايا األثر يف أطوار مؤلِّفه وأحوالِه الذي  ومادام عُ
ره األساس، فإنه إجحاف إذن بحق احلقيقة وظلم هلا -بناء عىل  حيسبونه منبعَ ذلك اخلري ومحوَ
هذا العُرف -أن تكون تلك احلقائق العالية واجلواهر الغالية بضاعةَ مَن هو مفلس مثيل وملكاً 

لشخصيتي التي ال تستطيع أن تظهر واحداً من ألف من تلك املزايا.
(١) املكتوبات، املكتوب الثامن والعرشون، رسالة صغرية وخاصة.
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٢٨٠                                                                                                            سيرة ذاتية   
أراين  لذا  القرآن.  مُلك  هي  بل  مني،  وال  لكي  مُ ليست  إن «الرسائل»  أقول:  كله  هلذا 

مضطراً إىل بيان أهنا قد نالت رشحات من مزايا القرآن العظيم.
نعم، ال تُبحث ما يف عناقيد العنب اللذيذة من خصائص يف سيقاهنا اليابسة؛ فأنا كتلك 

الساق اليابسة لتلك األعناب اللذيذة..(١)
إن «الكلامت»  قوة:  من  أوتيتُ  ما  بكل  أقول  لكنت  كافة  العامل  أرجاءَ  صويت  بلغ  ولو 
القرآن  حقائق  من  التمعت  شعاعات  هي  وإنام  مني،  ليست  وإهنا  حقائق،  وإهنا  رائعة،  مجيلة 
اجلميلة  الحقائقُ  وإنام  مجاهلا  إظهار  من  أمتكن  مل  بل  القرآن،  حقائق  أنا  ل  أُجمّ فلمْ  الكريم. 

لت عبارايت ورفعت من شأهنا..»(٢) للقرآن هي التي جمّ
إثبات احلقائق اإليامنية

ألعتى  حتى  املهمة،  والقرآنية  اإليامنية  احلقائق  جلميع  النور  رسائل  أجزاء  إثباتَ  «إن 
من  هناك  ألن  عظيمة.  إهلية  وعناية  جداً،  قوية  غيبية  إشارة  هو  إنام  ساطعاً،  إثباتاً   املعاندين، 
احلقائق اإليامنية والقرآنية، ما اعرتف بعجزه عن فهمها من يعدّ صاحب اعظم دهاء، وهو ابن 
سينا الذي قال يف مسألة احلرش: «احلرش ليس عىل مقاييس عقلية» بينام تُعلّم «الكلمة العارشة» 

عوامَ الناس والصبيان حقائقَ مل يستطع أن يبلغها ذلك الفيلسوف بدهائه.
«السعد  اجلليل  العالمة  يحلَّها  مل  التي  االختياري»  واجلزء  «القدر  مسائل  وكذا 
 التفتازاين»(*) إالّ يف مخسني صحيفة، وذلك يف كتابه املشهور بـ«التلويح» من قسم «املقدمات 
السادسة  «الكلمة  تبينها  املسائل  هذه  العلامء ،  من  للخواص  إالّ  يبيّنها  ومل  عرشة»،  االثنتي 
والعرشون» (رسالة القدر) يف صحيفتني من املبحث الثاين منها بياناً شافياً وافياً، وبام يوافق 

أفهام الناس كلهم. فإنْ مل يكن هذا من أثر العناية اإلهلية فام هو إذن؟.
منه،  حرية  يف  العقول  جعل  الذي  الكائنات»  بـ«طلسم  املسمى  العامل،  خلق  رس  وكذا 
ه أيةُ فلسفةٍ كانت، كشف أرساره وحل ألغازه اإلعجاز املعنوي للقرآن العظيم،  ومل تحلّ لغزَ
وذلك يف «املكتوب الرابع والعرشين» ويف النكتة الرمزية املوجودة يف ختام «الكلمة التاسعة 
ل الذرات يف «الكلمة الثالثني». هذه الرسائل قد حلّت  م الست لتحوّ كَ والعرشين»، ويف الحِ

(١) املكتوبات، املكتوب الثامن والعرشون، املسألة السابعة.

(٢) املكتوبات، املكتوب الثامن والعرشون، املسألة السابعة.
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ــارال                                                                                     ٢٨١ ب مــنــفــى    فــي 

الكون  خلق  يف  المحيّر  ى  المعمّ ذلك  أرسار  عن  وكشفت  الكون،  يف  المغلقَ  الطلسمَ  ذلك 
وعاقبتِه، وبينتْ حكمة الذرات وحتوالهتا. وهي متداولة لد اجلميع، فلرياجعها من شاء.

قرباً  اإلهلي  القرب  وحقائق  رشيك،  بال  الربوبية  ووحدانية  األحدية،  حقائق  وكذا 
حتها  .. هذه احلقائق اجلليلة قد وضّ أقرب إلينا من أنفسنا، وبُعدنا نحن عنه سبحانه بُعداً مطلقاً

توضيحاً كامالً كلٌّ من «الكلمة السادسة عرشة» و«الكلمة الثانية والثالثني».
ها، وسهولةُ  وكذا القدرةُ اإلهلية املحيطة بكل يشء، وتَساوي الذرات والسيارات إزاءَ
إحيائها ذوي األرواح كافة يف احلرش األعظم كسهولة إحياء فرد واحد، وعدمُ تدخل الرشك 
قطعاً يف خلق الكون، وأنه بعيد عن منطق العقل بدرجة االمتناع.. كل هذه احلقائق قد كُشفت 
يف «املكتوب العرشين» لد رشح   ﴿ á à ß Þ Ý﴾  (الروم:٥٠). ويف ذيله الذي 

يضم ثالثة متثيالت، الذي حلّ ذلك الرس العظيم، رس التوحيد.
أن  يمكن  ال  ما  والشمول  السعة  من  هلا  والقرآنية  اإليامنية  احلقائق  أن  عن  فضالً  هذا، 
حييط هبا ذكاء أذكى إنسان! أليس إذن ظهور األكثرية املطلقة لتلك احلقائق بدقائقها لشخص 
يف  التأليف  ويتم  الكتب،  من  لديه  مصدر  وال  مرجع  ال  احلال،  مشتت  الذهن،  شِ  مشوَّ مثيل 
للقرآن  املعنوي  اإلعجاز  آثار  من  أثراً  ذلك  أليس  أقول:  والشدة؟  الضيق  أوقات  ويف  رسعة 

الكريم وجلوة من جلوات العناية الربانية وإشارة غيبية قوية؟»(١)
التيسري اخلارق

«لقد أنعم اهللا عليّ بتأليف ستني رسالة هبذا النمط من اإلنعام واإلحسان، إذ مَن كان 
مثيل ممن يفكر قليالً ويتتبع السنوحَ القلبي، وال جيد متسعاً من الوقت للتدقيق والبحث، يتم يف 
يده تأليفُ ما ال يقدر عىل تأليفه جماعةٌ من العلامء  والعباقرة مع سعيهم الدائب. فتأليفها إذن 
ل عىل أهنا أثرُ عناية إهلية مبارشة، ألن مجيع احلقائق العميقة الدقيقة يف هذه  عىل ذلك الوجه يدّ
هم أميةً بوساطة التمثيالت. مع أن علامء  س إىل  عوام الناس وأكثرِ م وتدرّ الرسائل كلها تُفهَّ
س»، فلم يعلّموها للعوام وحدهم،  ء قالوا عن أكثر تلك احلقائق «إهنا ال تُعلَّم وال تُدرَّ أجالّ

. وال للخواص أيضاً
وهكذا فهذا التسهيلُ اخلارق يف التأليف والتيسري يف بيان احلقائق، بجعل أبعدِ احلقائق 

(١) املكتوبات، املكتوب الثامن والعرشون، املسألة السابعة.
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٢٨٢                                                                                                            سيرة ذاتية   

وسع  يف  يكون  ال  وأُمية،  بساطةً  الناس  أكثر  إىل  ها  وتدريسُ اليد  متناول  يف  كأهنا  الفهم  عن 
شخص مثيل له باع قصري يف اللغة الرتكية، وكالمه مغلق وال يُفهم كثري منه، حتى إنه يجعلُ 
السيئة  شهرتَه  القديمة  ه  آثارُ قت  وصدّ السابق  منذ  هبذا  واشتهر  معضلة،  الظاهرية  احلقائق 
من  أثر  أنه  شك  وال  الواضح،  والبيان  التيسري  هذا  يده  يف  جيري  الشخص  هذا  فمثل  تلك.. 
آثار العناية اإلهلية، وال يمكن أن يكون من حذاقة ذلك الشخص، بل هو جلوة من جلوات 

اإلعجاز املعنوي للقرآن الكريم، وصورة منعكسة للتمثيالت القرآنية..(١)
إن أصحايب القريبني يعلمون هذا. والسيام صاحبي الدائم السيد  سليامن يعلم أكثرها، 
 ،فحظينا بتيسري إهلي ذي كرامة ال خيطر عىل بال، سواء يف نرش «الكلامت» والرسائل األخر
-بعد  ريب  لدينا  يبق  فلم  وتبييضها.  تسويدها  ويف  مواضعها  يف  ووضعها  تصحيحها  يف  أو 

ذلك- أن كل تلك العنايات اإلهلية كرامة قرآنية.. ومثال هذا باملئات.
العناية  صاحب  إلينا  ن  يُحسِ بحيث  بعناية  معيشتنا  وجتري  ورأفة  بشفقة  نُربّى  إننا  ثم 
من  علينا  هبا  وينعم  قلوبنا،  رغبات  من  رغبة  أصغر  حيقق  بام  اخلدمة  هذه  يف  يستخدمنا  الذي 

حيث ال نحتسب.. وهكذا.
فهذه احلالة إشارة غيبية يف منتهى القوة إىل أننا نُستخدم يف هذه اخلدمة القرآنية ونُدفع 

إىل العمل مكللني بالرضا اإلهلي مستظلني بظل العناية الربانية.
احلمد هللا، هذا من فضل ريب.»(٢)

عدم انتقادها
«عىل الرغم من انتشار «الرسائل» -بصورة عامة- انتشاراً واسعاً جداً، فإن عدمَ قيام 
أحد بانتقادها ابتداءً من أعظم عامل إىل أدنى رجل من العوام، ومن أكرب ويل صالح تقي إىل أحط 
معروضة  أهنا  ورغم  هم.  وطوائفَ الناس  طبقاتِ  يمثلون  الذين  هؤالء  عنيد،  ملحد  فيلسوف 
ض قسم  هم ويروهنا ويقرءوهنا، وقد استفادت كلُّ طائفة منها حسب درجتها، بينام تعرّ أمامَ
منهم إىل لطامهتا وصفعاهتا.. أقول: إنّ كلَّ ذلك ليس إالّ أثرَ عناية ربانية وكرامة قرآنية.. ثم إن 
تلك األنامط من الرسائل التي ال تؤلَّف إالّ بعد بحث دقيق وتحرّ عميق، فإن كتابتها وإمالءها 

(١) املكتوبات، املكتوب الثامن والعرشون، املسألة السابعة.

(٢) املكتوبات، املكتوب الثامن والعرشون، املسألة السابعة.
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ــارال                                                                                     ٢٨٣ ب مــنــفــى    فــي 

برسعة فوق املعتاد أثناء انقباض وضيق -ومها يشوشان أفكاري وإدراكي- أثر عناية ربانية 
(١).« وإكرام إلهيّ ليس إالّ

الرسعة الفائقة يف التأليف
بيان  عن  أعجزُ  يشء  من  أتضايق  كنت  كلام  السابق-  أنني -يف  مني،  األقربون  «يعلم 
أظهرِ احلقائق، بل كنت أجهلها، والسيام إذا ما زاد المرضُ عىل ذلك الضيق، كنت أمتنع أكثر 
أشدّ  يف   األخر «الرسائل»  وكذلك  املهمة،  «الكلامت»  ألّفت  بينام  والتأليف،  التدريس  عن 
وكرامة  ربانياً  إكراماً  هذا  يكن  مل  فإن  وقت.  أرسع  يف  التأليف  وتم  والضيق،  املرض  أوقات 

قرآنية مبارشة، فام هو إذن؟.
بعضُ  ويرتك  إالّ  واإليامنية  اإلهلية  احلقائق  هذه  مثل  يف  يبحث  كتاب  من  ما  إنه  ثم 
هذه  أما  كافة.  الناس  إىل  منه  مسألة  كلُّ  ر  نشَ يُ كان  ما  لذا  الناس،  من  عدد  يف  ضرراً  مسائله 
الرسائل فلم تُلحق أيَّ رضر كان ومل تؤثر تأثيراً سيئاً يف أحد من الناس ومل ختدش ذهنَ أحد 
وعناية  غيبية  إشارةٌ  ذلك  أن  لدينا  حتقق  حتى  الكثريين،  من  ذلك  عن  استفساري  رغم  قط 

مبارشة».(٢) ربانية 
حاجة الروح

حلاجة  هبا  عليّ  أُنعمتْ  قد  املطلقة-  و«الرسائل» -بأكثريتها  المؤلّفة  إن «اآلثار»  «ثم 
تولدت يف روحي فجأة، ونشأت آنياً دون أن يكون هناك سبب خارجي. وحينام كنت أُظهرها 
لبعض أصدقائي، كانوا يقولون: «إهنا دواء جلراحات هذا الزمان». وبعد انتشارها عرفت من 

معظم إخواين أهنا تفي بحاجة هذا العرص وتضمد جراحاته.
وسري  وشعوري  إراديت  نطاق  عن  خارجة  -وهي  آنفاً  املذكورة  احلاالت  فهذه 
كل  اختياري،  عن  خارج  هو  وبام  العلامء   عادة  خالف  العلوم  يف  تتبعايت  وجمموع  حيايت- 
مثل  إىل  لالنجرار  واضح،  رباين  وإكرام  قوية  إهلية  عنايةٌ  بأهنا  قطعاً  شبهة  يل  يرتك  مل  ذلك 

السامية».(٣) النتيجة  هذه 
(١) املكتوبات، املكتوب الثامن والعرشون، املسألة السابعة.
(٢) املكتوبات، املكتوب الثامن والعرشون، املسألة السابعة.
(٣) املكتوبات، املكتوب الثامن والعرشون، املسألة السابعة.
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٢٨٤                                                                                                            سيرة ذاتية   

تأثري الرسائل القوي
«إنك يا أخي تسأل: ملاذا نجد تأثيراً غيرَ اعتيادي فيام كتبتَه يف «الكلامت» املستقاة من 
فيض القرآن الكريم، قلّام نجده يف كتابات  العارفني واملفرسين؛ فام يفعله سطرٌ واحد منها من 
التأثري يعادل تأثيرَ صحيفة كاملة من غريها، وما حتمله صحيفة واحدة من قوة التأثري يعادل 

تأثري كتاب كامل آخر؟
إىل  يعود  التأثري  هذا  يف  الفضل  كان  ملا  إذ  مجيل،  لطيف  جواب  -وهو  فاجلواب:  
كذلك  هو  نعم،  حرج-  بال  الجوابَ  فسأقول  أنا،  شخيص  إىل  وليس  الكريم  القرآن  إعجاز 
عىل األغلب؛ ألن «الكلامت» تصديقٌ وليست تصوراً،(١)  وإيمانٌ وليست تسليماً،(٢) وحتقيق 
وحقيقة  التزاماً،(٥)   وليست  وإذعان  معرفة،(٤)  وليست  وشهود  وشهادة  تقليداً،(٣)  وليست 

. وليست تصوفاً، وبرهان ضمن الدعو وليست ادعاءً
السابقة،  العصور  يف  متينة  رصينةً  كانت  اإليامنية  األسسَ  أنَّ  هي:   الرس  هذا  وحكمة 
وكان االنقياد تاماً كامالً، إذ كانت توضيحات  العارفني يف األمور الفرعية مقبولة، وبياناتُهم 
ها  ت الضاللةُ باسم العلم يدَ كافية حتى لو مل يكن لدهيم دليل. أما يف الوقت احلارض فقد مدّ
دواءه  داءٍ  صاحبِ  لكل  هيب  الذي  الرحيم،  احلكيم  يل  فوهب  وأركانه،  اإليامن  أسس  إىل 
املناسب، وأنعم عليّ سبحانه شعلةً من «رضب األمثال» التي هي من أسطع معجزات القرآن 
كتابايت  هبا  ألُنري  واضطراري،  وفقري  وضعفي  لعجزي  وعال  جل  منه  رحمةً  وأوضحها، 

التي ختص خدمة القرآن الكريم. فـله احلمد واملنة.
. تْ الحقائقُ البعيدة جداً أهنا قريبةٌ جداً فبمنظار «رضب األمثال» قد أُظهرَ

. تْ أكثر املسائل تشتتاً وتفرقاً عَ مِّ وبوحدة املوضوع يف «رضب األمثال» قد جُ
(١) التصديق: هو أن تنسب باختيارك الصدق إىل املخرب. بينام التصور: هو إدراك املاهية من غري أن حيكم عليها بنفي أو 
إثبات ويف املنطق: التصديق هو إدراك النسبة التامة اخلربية عىل وجه اإلذعان. والتصور: إدراك ما عدا ذلك. (عن 

التعريفات للجرجاين ص٨٧، عامل الكتب، بريوت، ط ١، ١٩٨٧م). 
(٢) مأخوذة من قوله تعاىل:  ﴿ f e d c b a﴾   (احلجرات:١٤).

للجرجاين  التعريفات  (عن  دليل  وال  حجة  بال  الغري  قول  قبول  التقليد:  بينام  بدليلها  املسألة  إثبات  التحقيق:   (٣)
ص٧٩ و٩٣).

(٤) الشهادة: هي إخبار عن عيان. والشهود: هو معرفة احلق باحلق. أما املعرفة: فهي إدراك اليشء عىل ما هو عليه، وهي 
مسبوقة بجهل بخالف العلم.(عن التعريفات للجرجاين ص١٦٩ و٢٧٥)

(٥) اإلذعان: عزم القلب، والعزم جزم اإلرادة (عن التعريفات للجرجاين ص٣٧).
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ــارال                                                                                     ٢٨٥ ب مــنــفــى    فــي 

ل إىل أسمى احلقائق وأعالها بسهولة ويُرس. صِّ وبسلّم «رضب األمثال» قد تُوُ
ل اليقني اإليامين بحقائق الغيب وأسس اإلسالم  صّ ومن نافذة «رضب األمثال» قد حُ

مما يقرب من الشهود.
 .فاضطر الخيالُ إىل االستسالم وأُرغم الوهم والعقل عىل الرضوخ، بل النفس واهلو

كام اضطر الشيطان إىل إلقاء السالح.
فإهنا  كتابايت،  أسلوب  يف  اجلامل  وهباء  التأثري،  قوة  من  يظهر  مهام  أنه  الكالم:   حاصل 
سامء  يف  تتألأل  التي  األمثال»  «رضب  ملعات  من  هي  بل  فكري،  ه  غَ مضَ مما  وال  مني،  ليست 
والفاقة،  احلاجة  شدة  مع  تعاىل،  منه  والسؤال  الطلب  إالّ  فيه  حظي  وليس  العظيم،  القرآن 

وليس يل إالّ الترضع والتوسل إليه سبحانه مع منتهى العجز والضعف.
فالداء مني والدواء من القرآن الكريم.(١)

هل انتهت مهمتي؟
! إنَّ ظلامت أنواع الغربة هذه، وإنْ تبددت بنور اإليامن، إالّ أهنا تركت فيَّ  «يا أخويَّ

شيئاً من بصامت أحكامها، وأوحت هبذه الفكرة:
ما دمتُ غريباً وأعيش يف الغربة وراحالً إىل الغربة، فهل انتهتْ مهمتي يف هذا املضيف، 

لَكم و«الكلامت» عني. وأقطع حبالَ العالقات عن الدنيا قطعاً كلياً؟ كي أوكِّ
وحيث إن هذه الفكرة وردتْ عىل البال هبذه الصورة، فكنت أسألكم:

تى  هل «الكلامت» املؤلفة كافية؟ وهل فيها نقص؟ وأعني هبذا السؤال: هل انتهت مهمّ
قلب...»(٢)  باطمئنان  حقيقية  لذيذة  نورانية  غربةٍ  أحضان  يف  بنفيس  وأُلقي  الدنيا  أنسى  كي 

[وجييبه طالبه األول  «خلويص»(*) باآليت:]
مهمة الداعية ال تنتهي

قد  سؤال  عن  اإلجابة  عىل  األخريتني  رسالتيكم  يف  املحرتم  أستاذي  يا  أرصرتم  «لقد 
(١) املكتوبات، املكتوب الثامن والعرشون.

(٢) املكتوبات، املكتوب السادس.
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٢٨٦                                                                                                            سيرة ذاتية   

إىل  االلتجاء  االّ  يل  ليس  العسري  السؤال  هذا  إزاء  ولكن   . وطاعةً فسمعاً   . سابقاً به  تفضلتم 
ذلك  ملسو هيلع هللا ىلص،  الكريم  روحانية  الرسول  من  واالستمداد  اإلهلي  بالكرم  والتشبث  اإلهلية  العناية 
احلقيقة،  عىل  منطبقاً  للحق  مطابقاً  اجلواب  يكون  أن  وألجل  والفقر.  العجز  منتهى  يف  ألين 

أقول: 
ال شك أن «الكلامت» املباركة هي ملعات من نور الكتاب املبني. وعىل الرغم من أهنا 
حتتاج إىل إيضاح ورشح يف بعض املواضع بسبب أسلوهبا الرفيع، فال نقص وال قصور فيها 
عدم  قناعتنا؛  لصحة  ويكفي  حظها.  منها  تأخذ  أن  الناس  من  طبقة  لكل  ويمكن  بكليتها، 
وبقاء  امللحدين  عنها  الرىض  ومسلك  مرشب  كل  إبداء  بل  اآلن،  حلد  بانتقادها  أحد  قيام 

.. إزاءها صماً بكماً
انتهاء  عدم  عىل  تدل  والتي  فيها،  التفكر  من  تمكنتُ  التي  الرباهني  أدرج  أنذا  وها 

مهمتكم:
:  إن واجب العلامء  هو الصدع باحلق وعدم السكوت عنه عند انتشار البدع، وقد  أوالً

ورد الزجر عن السكوت عن احلق يف احلديث الرشيف. 
مستمرة  املهمة  هذه  أداء  فرضورة  ملسو هيلع هللا ىلص،  الكريم  باتباع  الرسول  مكلفون  نحن    : ثانياً

مد احلياة. 
:  إن هذه اخلدمة ليست حمصورة برأيكم، بل أنتم تُستخدمون فيها. فأنا عىل قناعة  ثالثاً
لّغ  بُ مثلام  مهمته.  بختام  قلبه  يُلهم  تعاىل  فإنه  لت  كمُ ما  إذا  املحرتم  أستاذي  مهمة  أن  من  تامة 

بختام الرسالة مبلّغ القرآن فخر العاملني، حبيب رب العاملني سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص باآلية الكريمة:
﴿ N M L K﴾  (املائدة:٣).

:  إن عدم ورود أي نقد عىل «الكلامت» والسكوت عليها ليس دليالً عىل أن هذا  رابعاً
الوضع سيستمر عىل هذا املنوال إىل النهاية. فإنكم يا أستاذي املحرتم مكلفون أوالً باإلجابة 

عن اهلجامت املحتملة التي ستأيت عليها وأنتم ما زلتم عىل قيد احلياة. 
:  أظنكم ال تدعون اإلجابات واالستيضاحات جانباً، تلك التي يرجوها من  خامساً
لو  حتى  الدنيا  نسيان  يمكنكم  فال  السبب،  هذا  إالّ  هناك  يكن  مل  فإن  بـ«الكلامت».  ارتبط 

أردتم ذلك. 
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صحيفة من رسالة «المعجزات االحمدية» بعد إجراء األستاذ تصحيحاته عليها
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صحيفتان من رسالة « الثمرة» التى ألفها األستاذ النورسي وكتبها بخطه في سجن دنيزلي 
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ــارال                                                                                     ٢٨٩ ب مــنــفــى    فــي 

القيمة  كتاباتكم  حول  أموراً  منكم  ويستوضحون  هللا  أحبوكم  الذين  إن    : سادساً
وتقريراتكم يف جمالسكم العلمية من مسائل متنوعة مل تُدرج كلها يف الكلامت. مما تبني بقطعية 

تامة أن احلاجة مل تنته بعد، واخلدمة اإليامنية مل تبلغ هناية املطاف».(١)
السبيل إىل نرش «رسائل النور»

االستنساخ اليدوي
اإلسالمية  الدعوة  تاريخ  يف  وفريداً  متميزاً  شيئاً  ونرشها  النور  رسائل  تأليف  كان 
املعارصة، ذلك ألن األستاذ سعيد النوريس مل يكن يكتب كثيراً من رسائله بيده لكونه نصف 
أمّي -من حيث قدرته عىل الكتابة- وإنام كان يميل أغلب هذه الرسائل عىل بعض طالبه يف 
الطالب  بني  األصلية  النسخة  تتداول  ذلك  وبعد  والوجداين،  الروحي  اجليشان  من  حاالت 
يقوم  لكي  إليه،(٢)  مجيعها  النسخ  هذه  ترجع  ثم  باليد،  باستنساخها  بدورهم  يقومون  الذين 
بتدقيقها واحدة واحدة، وتصحيح أخطاء االستنساخ إن وجدت، ومل يكن لديه أية كتب أو 
مصادر يرجع إليها أثناء التأليف سو القرآن الكريم، وقد ساعده عىل ذلك ما وهبه اهللا من 

ذاكرة خارقة وقدرة عجيبة عىل احلفظ.
مرة  ألول  طبعت  ذلك  وبعد  الطريقة،  هبذه  تنترش  سنة  عرشين  النور  رسائل  بقيت 
رسالة  باستثناء  هذا  ١٩٥٦م  سنة  إالّ  االعتيادية  املطابع  يف  تطبع  أن  هلا  ر  يقدّ ومل  بـ«الرونيو» 

احلرش، التي طُبعتْ منها خفية يف إسطنبول بوساطة  أحد  طالب النور.(٣)
لت إىل حروف التينية، وحظر الطبع والنرش هبا، وأغلقت  كانت احلروف العربية قد بدّ
مطابعها، فكانت هذه الطريقة «طريقة االستنساخ» باليد سراً هي الطريقة الوحيدة والعملية 
لنرش مؤلفات رجل منفي ومراقب، قد سدت يف وجهه مجيع سبل التأليف والنرش، وخاصة وأنه 
كان يريد -باإلرصار عىل الكتابة باحلروف العربية- املحافظة عليها من االندثار والنسيان.(٤)

(١) املالحق، ملحق بارال.
«إسالم»  قرية  أغادر  «كنت  القرآنية:  اخلدمة  هذه  يف  السابقني  من  وهو   (١٨٩٥-١٩٦٠) جاويش  اهللا  يقول   عبد   (٢)
بعد املغيب حامال يف حقيبتي الرسائل التي استنسخها  «احلافظ عيل» وأسري الليل كله مشياً عىل األقدام بني اجلبال 
. ثم  والوديان حتى أصل مع الفجر إىل  «بارال» وأر األستاذ يف انتظاري، ويستقبلني برسور بالغ. نصيل الفجر معاً
أستسلم للنوم.. وهكذا كنت أتسلم يف اليوم التايل املسودات من األستاذ، وأغادر  «بارال» ليالً ألصل «قرية إسالم» 

فأسلّم املسودات إىل  احلافظ عيل». ذكريات عن سعيد النوريس ص٣٣.
T.Hayat‚ Barla hayatı  (٣)

األستاذ  بدأ  عنده،  الطالب  من  وعدد  باحلافظ عيل  وإذا  األستاذ،  إىل  جئت  : «ذات يوم  ايضاً جاويش  اهللا  عبد  يذكر   (٤)
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٢٩٠                                                                                                            سيرة ذاتية   
وعندما بدأت حلقات الطالب تتسع، بدأت الرسائل تصل إىل القر والنواحي القريبة 
بدأت  حيث  البعيدة،  املدن  إىل  حتى  ويوصلوهنا  وتتدارسها،  سراً  األيدي  فتتلقفها  بارال  من 
تكتسب قلوباً جديدة وأرواحاً عطشى إىل اهلداية والنورِ يف تلك الظروف املحرقة واألحوال 

املظلمة احلالكة.
عىل  االنكباب  يف  ونساءً  رجاالً  النور  طلبة  من  آالف  ثم  مئات،  ثم  عرشات،  بدأت 
استنساخ رسائل النور ساعات عديدة من الليل والنهار حتى إن بعضاً منهم قىض سبع سنني 
مل يغادر منـزله وهو مكبّ عىل هذه املهمة. حتى كان يف قرية «ساو» القريبة من إسبارطة ألف 

من مستنسخي الرسائل. (١)
النساء يف طريق النور

يعرفن  كنَّ  الآلئي  فالفتيات  ة،  جديّ الة  فعّ مسامهة  احلملة  هذه  يف  النساء  سامهت  وقد 
قلّدنَ الكتابة تقليداً، أي يقمن بالكتابة  نَّ يُ الكتابة سامهن فيها باالستنساخ، والآلئي جيهلنها كُ

عىل طريقة النقش والتصوير.
وقد أتت بعض النسوة إىل األستاذ سعيد النوريس قائالت له:

لكتابة  كلياً  يتفرغون  لعلهم  ألزواجنا  اليومية  باألعامل  القيام  قررنا  إننا  أستاذنا..  يا 
رسائل النور لنغنم ثواب املشاركة يف اخلدمة».(٢) 

فعندما كنت يف بارال، بداية تأليف رسائل النور، كانت السيدة زهراء رمحها اهللا زوجة 
الكاتب األول احلافظ توفيق الشامي، تأيت باحلطب عىل ظهرها بدالً عن زوجها، فكانت تقوم 
ها يف دعواتنا  بأعامل زوجها كي يكتب الرسائل ويستنسخها. ونحن عرفانا بجميلها هذا نضمّ

بني املتوفني من طالب النور اخلواص وسنستمر عىل الدعاء هلا.(٣)  
= يوزع أجزاء من القرآن الكريم عليهم ليستنسخوه مع تعليامت بكيفية االستنساخ، وحيث أنا أمّي ال أعرف الكتابة 
هنض  حتى  عليهم  ألوزعه  بالشاي  أتيت  إن  ما  ولكن  األجر  يف  أشاركهم  كي  هلم  الشاي  ألهيء  قمت  والقراءة، 
األستاذ وأخذ الشاي مني وبدأ هو بالتوزيع فخجلت، إذ كيف يوزع األستاذ الشاي عىل طالبه! ولكني سكتّ أمام 
إحلاحه الشديد... ثم قال: إن استنساخكم أجزاء من القرآن الكريم، وسعيكم يف سبيل القرآن مقبول عند اهللا الذي 
الكريم  للقرآن  خادماً  لكوين  وأنا  هذه،  أوضاعكم  يف  صوركم  يلتقطون  الكرام  ومالئكته  هذا.  وضعكم  يف  يراكم 
ينبغي أن أقوم بخدمتكم.. فوزع عليهم الشاي وهم منهمكون باالستنساخ». ذكريات عن سعيد النوريس ص٣٣.

T.Hayat‚ Barla hayatı  (١)
T.Hayat‚ Barla hayatı  (٢)

(٣)  املالحق، ملحق قسطموين.
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ــارال                                                                                     ٢٩١ ب مــنــفــى    فــي 
السابقون يف قافلة النور (١)

القرآن  خدمة  يف  األقوياء  املخلصني  رفقائي  ويا  امليامني  األوفياء  األعزاء  «إخويت 
واإليامن!

رسالة  «الشيوخ»  يف  أميل  بكم  حقق  إذ  والشكر،  احلمد  من  يتناهى  ال  بام  هللا  حمداً 
وادعائي يف رسالة «الدفاعات».

نعم، هللا احلمد واملنة بعدد الذرات من األزل إىل األبد، بام أنعم بكم عىل رسائل النور 
بثالثني من أمثال عبدالرمحن، بل مائة وثالثني، بل ألفٍ ومائة وثالثني من أمثاله، كل منهم 

. ألفاً يقابل 
أبداً،  بايل  يغادرون  وال  دائماً  اخلدمة  يف  يالزمونني  الذين  إخويت   أر إنني  وحيث 
يسعون للعمل لرسائل النور ويتبنّوهنا بجدية تامة وحيافظون عليها ويتوارثوهنا مثلكم ناشدين 
وأصلب  منى  إخالصاً  أكثر  وهم  موضعي  يف  أراهم  قدره..  حق  يشء  كل  رين  مقدّ احلقيقة، 
ورسور  تام  بفرح  ومويت  وقربي  أجيل  أنتظر  لذا  واإليامن..  القرآن  خدمة  يف  وأنشط  عوداً 

خالص واطمئنان قلبي كامل.
ال  التي  اجلليلة  خدماتكم  ويف  رسائلكم  يف  اليوم،  يف  مرات  عدة  أراكم  إخويت  يا  إنني 
وجتالسوا  حتاوروا  أن  يمكنكم  كذلك  وأنتم  األمر.  هبذا  وأطمئنه  شوقي  فأشبع  ذهني،  تغادر 
أخاكم هذا الضعيف يف الرسائل، حيث الزمان واملكان ال حيوالن دون حماورات  أهل احلقيقة 
وحمادثاهتم، حتى لو كان أحدهم يف الرشق واآلخر يف الغرب وآخر يف الدنيا وآخر يف الربزخ؛ 
ألن الرابطة القرآنية واإليامنية -التي هي بمثابة راديو معنوي- جتعلهم يتحاورون فيام بينهم.(٢)
ين، خملصني، غيورين، مضحني،  إن اهللا سبحانه وتعاىل قد أنعم عليّ بإخوة أقوياء جادّ
هلم أقالم كالسيوف األملاسية، ودفعهم ليعاونوا شخصاً مثيل ال جييد الكتابة، نصف أمي، يف 
ل سبحانه كواهلهم القوية ما أثقل  ديار الغربة، مهجور، ممنوع عن االختالط بالناس. وحمّ
ظهري الضعيف العاجز من ثقل اخلدمة القرآنية، فخفف بفضله وكرمه سبحانه محيل الثقيل.

(١) نقدم هنا بعض الرسائل املتبادلة بني الرعيل األول واألستاذ النوريس، وملحق  بارال حافل بمثل هذه الرسائل فمن 
شاء فلرياجعه.

(٢) املالحق، ملحق قسطموين.
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٢٩٢                                                                                                            سيرة ذاتية   
فتلك اجلامعة املباركة.. يتشاهبون يف الشوق إىل العمل والسعي فيه والغرية عىل اخلدمة 
مجيع  وإبالغها  األقطار  إىل  اإليامنية  واألنوار  القرآنية  األرسار  نرشهم  إن  إذ  فيها،  واجلدية 
اجلهات، وقيامهم بالعمل دون فتور، وبشوق دائم ومهة عالية، يف هذا الزمان العصيب (حيث 
احلروف قد تبدلت وال توجد مطبعة، والناس بحاجة إىل األنوار اإليامنية) فضالً عن العوائق 
ن الشوق.. أقول إن خدمتهم هذه كرامة قرآنية  الكثرية التي تعرقل العمل وتولد الفتور، وتهوّ

 . واضحة وعناية إهلية ظاهرة ليس إالّ
نعم، فكام أن للوالية كرامة، فإن للنية اخلالصة كرامة أيضاً، ولإلخالص كرامة أيضاً، 
له  تكون  هللا،  خالصة  أخوة  دائرة  ضمن  اإلخوان  بني  املتني  والتساند  الوثيق  الرتابط  والسيام 
كرامات كثرية، حتى إن الشخص املعنوي ملثل هذه اجلامعة يمكن أن يكون يف حكم ويل كامل 

حيظى بالعنايات اإلهلية».(١)
الشعور الذي ينجز اخلدمات

ة عليكم األخذ به بجد:  «سأبني لكم دستوراً يف األخوّ
املعنوية  فاحلياة  املمتزج،  املندمج  االحتاد  ذهب  فإذا  واالحتاد،  الوحدة  نتيجة  احلياة  إن 
تذهب أيضاً أدراج الرياح. فاآلية الكريمة: ﴿ $ % & ' )﴾  (األنفال: ٤٦) 

تشري إىل أن التساند والرتابط إذا اختل تفقد اجلامعة مذاقها. 
إذا  ولكن  ثالث،  فقيمتها  متفرقة  منفردة  كتبت  إذا  ألفات  ثالث  أن  تعلمون  إنكم 
اجتمعت بالتساند العددي فقيمتها مائة وأحد عرش. وهكذا فإن بضعة أشخاص من أمثالكم 
ام احلق إذا عمل كل منهم عىل انفراد من دون اعتبار لتقسيم األعامل فإن قوهتم تكون  من خدّ
ة حقيقية، مفتخراً كل منهم  بقوة ثالثة أو أربعة أشخاص، بينام إذا ما عملوا متساندين بأخوّ
بفضائل اآلخرين، حتى يبلغوا برس الفناء يف األخوة أن يكون أحدهم هو اآلخر بنفسه، أقول: 

إهنم إذا ما عملوا هكذا فإن قيمة أولئك األشخاص األربعة تكون بمثابة أربعامئة شخص. 
إىل  وليس  عظيم  بلد  إىل  الضوء  تمدّ  التي  الكهرباء  مولدات  بمثابة  إخويت  يا  إنكم 
كِنَة مضطرة إىل التعاون فيام بينها. فإن كالً من تلك الدواليب  إسبارطة وحدها، فدواليب المَ

(١) املكتوبات، املكتوب الثامن والعرشون، املسألة السابعة.
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ــارال                                                                                     ٢٩٣ ب مــنــفــى    فــي 

-ناهيك عن الغرية واالستياء- جتد الراحة مما تكسبه من القوة الفائقة التي متتلكها الدواليب 
األخر حيث إهنا ختفف عنها عبء الوظيفة.

خزينة  بمثابة  هي  والتي  والقرآن  اإليامن  خدمة  أعباء  أكتافهم  عىل  حيملون  الذين  إن 
معهم،  متعاونةً  قوية  أكتاف  إليهم  انضمت  كلام  يفتخرون  الرفيعة  العظيمة  واحلقيقة  احلق 

رهبم. فيشكرون 
حذار حذار من فتح باب النقد فيام بينكم. إن ما يستحق النقد خارج الصف كثري بل 
. فكام أنني أفتخر بمزاياكم، وأجد الراحة والسلوان من مزاياكم التي حرمت منها،  كثري جداً
هذا  عىل  إخوانكم  مزايا  إىل  النظر  عليكم  كذلك  فأنتم  هلا،  املالك  وأنا  عندي  كأهنا  ها  وأعدّ

النمط. فليكن كل منكم ناشراً لفضائل اآلخرين. 
جتاه  عيل»(*)  أخونا  «احلافظ  أبداه  الذي  اخلالص  األخويّ  الشعور  أن   أر كنت  وملا 
أذكره  عليه،  تطلعوا  بأن  جدير  اليدوي  االستنساخ  يف  له  منافساً  سيكون  الذي  إخواننا  أحد 

لكم وهو كاآليت: 
منه  أكثر  وإنه  خطه  من  أجود  «فالن»  األخ  خط  إن  له:  وقلت  عيل»  جاءين  «احلافظ 
. وإذا يب أجد أن  احلافظ عيل يفتخر -بإخالص ومن الصميم- بتفوق اآلخر  عمالً ونشاطاً
عليه، بل التذ بذلك وانرشح، وذلك ألن اآلخر قد استطاع جلب حمبة أستاذه وثنائه عليه. 
خالص.  شعور  أنه  شعرت  بل  قط.  تصنعاً  ليس  أنه  وعلمت  بدقة،  فيه  أمعنت  قلبه  راقبت 
الشعور  هذا  ز  وسيُنجِ السامي،  الشعور  هذا  حيمل  من  إخواننا  يف  أن  عىل  تعاىل  اهللا  فشكرت 
تدريجياً   رس قد  ويّ  األخَ الشعور  ذلك  فإن  هللا  واحلمد  اخلدمات.  من  جداً  كثيراً  اهللا  بإذن 

يف صفوف إخواننا يف هذه املنطقة».(١)
عالقة الطالب باألستاذ

«سأبني لكم وجهة نظري -بام يفيدكم- حول العالقات القائمة بني األستاذ والطالب 
يف  وزمالئي  جهة،  من  ي-  حدّ فوق  هو  طاليب -بام  إخويت!  يا  أنتم  وهي:  الدرس،  وزمالء 

 .من جهة أخر ومساعديّ وأصحاب الشور ،الدرس من جهة أخر
(١) املالحق، ملحق بارال.
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٢٩٤                                                                                                            سيرة ذاتية   
إخويت األعزاء!

إن أستاذكم ليس معصوماً من اخلطأ، بل من اخلطأ االعتقاد أنه ال خيطئ. ولكن وجود 
ر يف خزينة ال يسقط قيمة اخلزينة.  تفاح فاسد يف بستان ال يرض بالبستان، ووجود نقد مزوّ

عدمَ  يقتيض:  فاإلنصاف  أمثاهلا،  بعرش  احلسنة  بينام  واحدة  تعدّ  السيئة  كانت  وملا 
االعرتاض وتعكري صفو القلب جتاه احلسنات، إذا ما شوهدت سيئة واحدة وخطأ واحد.

قبيل  من  هي  والتفصيالت  الكلية  واملسائل  احلقائق،  ختص  التي  املسائل  إن  وحيث 
السانحات اإلهلامية بصورة عامة، فال غبار عليها قطعاً وهي يقينية. 

أما مراجعتي لكم فيام خيص تلك املسائل واستشاريت لكم حوهلا، فهي يف نمط تلقيكم 
هلا، وليست لكوهنا حقيقة وحقاً أم ال؟ فال تردد يل قطعاً من كوهنا حقيقة. إال أن اإلشارات 
إهلامية.  سانحات  هي  إذ  وكلية  وجمملة  مطلقة  بصورة  ترد  التوافقية  املناسبات  إىل  تعود  التي 
يف  فخطئي  ناقصة.  والتفرعات  التفاصيل  فتظل  فيخطئ  القارص،  ذهني  خيتلط  أحياناً  ولكن 

هذه التفرعات ال يورث ضرراً لألصل وما هو بحكم املطلق.
وحيث إين ال أجيد الكتابة، وال يتيرس وجود الكاتب لدي دائماً، تظل التعابري جمملة 

، فتستشكل عىل الفهم.  وعىل صورة مالحظات ليس إالّ
اعلموا يا إخويت ويا رفقائي يف الدرس! 

إنني أسرّ إن نبهتموين بكل رصاحة ألي خطأ ترونه عندي، بل أقول: ليرضَ اهللا عنكم 
حقيقة  أية  لقبول  مستعد  إنني  احلق.  بجانب   أخر أمور  إىل  نظر  يُ ال  إذ  بشدة.  يل  قلتموه  إذا 
وال  والرأس  العني  عىل  وأضعها  فأقبلها  أعرفها  وال  أجهلها  كنت  وإن  احلق،  يفرضها  كانت 

أناقشها وإن كانت خمالفة ألنانية النفس األمارة.
أن  لكم  ينبغي  فال  ومهمة.  جليلة  الوقت  هذا  ويف  اإليامنية  الوظيفة  هذه  أن  اعلموا 
عليكم  بل  فكره.  تشتت  وقد  مثيل،  ضعيف  شخص  كاهل  عىل  الثقيل  احلمل  هذا  تضعوا 

املستطاع».(١) قدر  معاونته 

(١) املالحق، ملحق بارال.
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الفصل اخلامس
يف سجن  أسكي شهر

(املدرسة اليوسفية األوىل)
١٩٣٥/٤/٢٥ - ١٩٣٦/٣/٢٧

ما  القرآن  وختدم  اإليامن  تمدّ  حركة  بكل  الدوائر  يرتبصون  الذين  اإلسالم  إن  أعداء 
إن شعروا أن رسائل النور تنترش واإليامن يرتسخ يف قلوب الناس، حتى دبّروا مكيدة إللقاء 
القبض عىل األستاذ النوريس وطالب النور واهتامهم بتشكيل مجعية رسية، والقيام بأعامل ضد 
النظام احلاكم وما هيدم أسسه.. وأمثاهلا من التهم. وعىل إثر هذا أُخذ األستاذ النوريس وطالبه 
يف ١٩٣٥/٤/٢٥ وسيقوا مكبيل األيدي إىل  «أسكي شهر» ملحاكمتهم.. كان رئيس املفرزة 
ديقاً له ولطالب النور  السيد  «روحي» مشفقاً عىل األستاذ فأمر بفك أغالله. حتى إنه أصبح صَ

بعد ما أدرك احلقيقة.
 وقد أتى  وزير الداخلية بنفسه ورئيس اجلندرمة يف ١٩٣٥/٤/٢٧ مع ثلة من مفارز 
من  عسكرية  قوة  «إسبارطة- أفيون»  طريق  عىل  وأقاموا  «إسبارطة»،(١)  إىل  مسلحة  عسكرية 

 اجلنود الفرسان ووضعوا والية «إسبارطة» وما حوهلا حتت السيطرة العسكرية. 
 ومن جهة أخر بدأ رئيس احلكومة آنذاك  «عصمت إينونو» بزيارة تفقدية يف مناطق 
الدين  أعداء  أشاع  حيث  النوريس.  األستاذ  العتقال  فيها  ثورة  قيام  خشية  األناضول   رشقي 
الناس.  قلوب  يف  واخلوف  الرعب  إلقاء  بغية  مون،  سيُعدَ وطالبه  الزمان  بديع  أن  املتسرتون 
دوماً  رائده  كان  بل  حياته  طوال  واألمن  للنظام  منافية  حركة  يتحرك  مل  الزمان  بديع  أن  علماً 
: ال جيوز اإلرضار بمئات من الناس بجريرة أفراد قالئل. وهلذا مل  احلركة اإلجيابية البناءة قائالً
حتدث حادثة ولو واحدة رغم مجيع املظامل التي نزلت به وبطالبه. بل كان حيث دوماً طالبه عىل 

(١) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
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٢٩٦                                                                                                            سيرة ذاتية   
الصرب والثبات واالستمرار يف العمل لإليامن وعدم القيام بأي عمل ختريبي، إذ إن مثل تلك 

األعامل التخريبية ال يفيد منها سو الالدينيني.
شهر  أسكي  سجن  إىل  طالبه  من  وعرشون  ومائة  النوريس  األستاذ  اقتيد  وهكذا 
تنهال  الرهيب  التعذيب  عمليات  وبدأت  املطلق،  والتجريد  االنفرادي  يف  السجن  ووضعوا 
من  كثري  ل  فتحوّ والتوجيه،  اإلرشاد  يف  استمر  الشاقة  الظروف  رغم  األستاذ  لكن  عليهم. 

.املسجونني إىل ذوي صالح وتقو 
فإن  الدقيقة  التحريات  وإجراء  الطالب  بيوت  من  النور  رسائل  مجع  من  الرغم  وعىل 
املحكمة مل تعثر عىل مادة لالهتام،  ولكن مع هذا حكمت بمقتىض قناعة احلاكم الشخصية (١) 
عىل األستاذ النوريس بالسجن أحد عرش شهراً، وعىل مخسة عرش من  طالب النور بستة شهور 
لكانت  حقيقية  كانت  لو  االهتامات  أن  علماً  طالب.  ومخسة  مائة  وهم  البقية  رساح  وأُطلق 
عقوبتها اإلعدام أو األشغال الشاقة يف األقل. وألجل هذا فقد اعرتض األستاذ النوريس عىل 
قرار املحكمة اجلائر االعتباطي موضحاً أن  هذه العقوبة إنام تنـزل عىل سارق بغل أو خمتطف 

بنت، فطالب املحكمة بالرباءة أو اإلعدام أو مائة  سنة من  السجن.(٢)
دفاع األستاذ النوريس

يف حمكمة  «أسكي شهر» (٣)
جوايب يف املحكمة

بدهي أن ال يَعلم وال يَقدر  عىل رعاية األصول الرسمية والقوانني من انزو يف احلياة 
مدة ثالث عرشة سنة. لذا أرجو أن تستمعوا إىل إفاديت هذه بدالً عن تلك األسئلة واألجوبة 
الطويلة  إفاديت  ترتككم  ولن  رسمياً،  إسبارطة  يف  مرات  ثالث  استُجوبت  قد  فإين  الرسمية، 
من  وتنجيكم  حقاً،  صائبة  وجتعلها  بشأين  حتقيقاتكم  درب  تنري  بل   ،حيار هذه  اجلديدة 

التحقيق والتفتيش عام يف الكتب الثالثني التي هي بني أيديكم اآلن. 
(١) قرار حمكمة اجلزاء الكرب ألسكي شهر رقم ١٢١ يف ١٩٣٩/٨/١٩ وتصديق حمكمة التمييز األوىل رقم٢١١١ يف 

١٩٣٥/١٠/١٢ (ب ٢ /٨٣٢).
T. Hayat. Eskişehir Hayatı  (٢)

(٣) هذا الدفاع ترمجة كاملة عن T. Hayat. Eskişehir Hayatı وقد تفضل األخ  «عوين عمر» برتمجة القسم األول 
 . منه، جزاه اهللا خيراً
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شهر                                                                                     ٢٩٧ أسكي  سجن    فــي 

الداخلية  ووزير  املحكمة  حكام  هيئة  عىل  املعروضة  نفسها،  احلقيقة  هي  هذه  إن 
باحلياة  يتعلق  حال»  و«عرض  استدعاء»  «طلب  وهي  (الربملان)،  جملس   املبعوثان  ورئاسة 

األبدية لكثري من الناس.
أيتها  اهليئة احلاكمة املحرتمة! لقد اهتموين ببضع مواد فأوقَفوين:

طريق  عن  العام  باألمن  لإلخالل  بالسعي  النية  بوجود  إخبار  وقوع  األوىل:   املادة 
استغالل الدين بقصد إرجاع الرشيعة (الرجعية).

اجلواب: 
 أوال:  اإلمكان يشء والوقوع يشء آخر؛ فمن املمكن أن يقتل أي إنسان أناساً كثريين. 
. فهل  م أحد بتهمة «إمكان القتل»؟ ومن املمكن أن حيرق عود الكربيت بيتاً كامالً فهل يحاكَ

يمحى وجود الكربيت بناء عىل هذا املمكن؟
:  حاش هللا ألف مرة! إن العلوم اإليامنية التي هي شغلنا الشاغل تأبى أن تُستغل  ثانياً
ليشء سو رضا اهللا. نعم، لن يكون اإليامن الذي هو املفتاح النوراين والقديس للحياة األبدية 
وشمس احلياة األخروية، آلة بيد احلياة االجتامعية السياسية الدنيوية، مثلام ال يمكن أن تتبع 
الشمس آثار القمر!. نعم، فال توجد مسألة كونية تزيد أمهيتها عىل مسألة رس اإليامن الذي هو 
أعظم مسألة يف هذا الكون وأكرب رس يف خلقة العامل، حتى تستغل هذه املسألة (رس اإليامن) آلةً 

من أجلها! حاش هللا!
بحيايت  يتعلق  هذا  ب  المعذِّ توقيفي  كان  «لو  أقول:  إذ  قوين  صدِّ احلاكمة!  أيتها  اهليئة 
الدنيوية وبشخيص فقط، ألدمت سكويت كام أنا ساكت منذ عرش سنني، لكن لتعلق توقيفي 
الكائنات  طلسم  ف  وتكشِ ر  تفسِّ التي  النور  وبـرسائل  الناس  من  لكثري  األبدية  بالسعادة 
العظيم، فلن أختىل عن هذا الرس العظيم، حتى إنه لو كان يل مائة رأس ويقطع منها كل يوم 

رأس. فلئن نجوت منكم، فال منجى من قبضة األجل».
والقرب  باألجل  املتعلق  اإليامن  رس  مسألة  إىل  انظروا  القرب.  حافة  عىل  عجوز  رجل  أنا 
تفرسه  الذي  الطلسم  هلذا  العائدة  املسائل  مئات  من  مسألة  وهي  أحد،  منهام  ينجو  ال  الذي 
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٢٩٨                                                                                                            سيرة ذاتية   
رسائل النور تلك الرسائل التي تفرس -كرأي العني- الكشف املعظم للقرآن احلكيم الذي هو 

كشاف طلسم الكائنات.
السياسية  الدنيا  مسائل  كلُّ  واملوت  باألجل  آمن  رجل  عني  يف  بُر  تَكْ هل  عجبي!  فيا 
العظيمة أكثر منهام، حتى جيعل منهام آلة استغالل لبلوغ مآربه؟.. علماً أن األجل الذي يقطع 
الرقاب يف كل لحظةٍ وقتُه غري معلوم.. فإما أنه إعدام أبدي، أو ترسيح وتذكرة لرحلة إىل عامل 
أمجل. والقرب الذي ال يُغلق أبداً، إما باب حفرة للعدم والظلامت األبدية، أو باب لدنيا أنور 

. وأبقى وخيراً مكثاً
فإن رسائل النور تبدي للعيان بفيض القرآن بدرجة قطعية -مثلام حاصل رضب اثنني 
يف اثنني يساوي أربعا- أن هناك حالً يقينياً وقطعياً، لتحويل األجل من اإلعدام األبدي إىل 
وثيقة ترخيص، ولتحويل القرب من حفرة للعدم ال قرار هلا إىل بابٍ للجنان. أال إين أفدي بال 
إحجام سلطنة الدنيا كلها لو ملّكوين إياها، لبلوغ هذا احلل. نعم، هذا ما يفعله كل ذي عقل.

وتوضح  تكشف  التي  النور  رسائل  إىل  ينظر  بأن  يسمح  إنصاف  أي  السادة!  أهيا  فيا 
السياسية،  للتيارات  تُستغل  غرضة  مُ كتب  أهنا  عىل  املسألة،  كهذه  اإليامنية  املسائل  مئات 
وأي  يرضاه؟  عقل  وأي  ذلك؟  عن  مرة  ألف  مائة  حاشاها  مرضة،  فاسدة  نرشيات  وكأهنا 

يستلزمه؟ قانون 
أال يسأل الجيلُ اآليت مستقبالً وأهلُ اآلخرة التي هي املستقبل احلقيقي وحاكم اآلخرة 
ذو اجلالل واإلكرام هذا السؤال من هؤالء املسببني؟ نعم، يلزم حلكام هذه  األمة املتدينة فطرةً 
يف هذا الوطن املبارك أن ينحازوا إىل جانب الدين ويشجعوا التدين من جهة وظيفة احلكم. ثم 
إهنم إن حافظوا عىل حيادهم إزاء الالدينيني باسم اجلمهورية العلامنية ومبادئها ومل يمسوهم 

بسوء، فال ينبغي بداهة أن يتذرعوا بذرائع ليمسوا  املتدينني بسوء.
:  قبل اثنتي عرشة سنة، دعاين رؤساء أنقرة  إليها، تقديراً جلهادي ضد  اإلنكليز يف  ثالثاً
مؤلَّفي املسمى «اخلطوات الست»، فذهبت. لكن مل تنسجم أحاسيس الشيخوخة عندي مع 

أحواهلم وأطوارهم.
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شهر                                                                                     ٢٩٩ أسكي  سجن    فــي 

يعمل  ولن  لآلخرة،  يعمل  أن  يريد  اجلديد  سعيداً  قلت:  «إن  معنا».  «اعمل  قالوا:   
.« معكم، لكنه ال يتعقبكم أيضاً

نعم، مل أتعقب أعامهلم، ناهيكم عن اشرتاكي مع من يتعقبهم أو امليل إليهم، بل أسفت 
باإلمكان  -كان  عجيب  عسكري  دهاء  لتحويل  األسف-  -مع  وسيلة  صار  ذلك  ألن  هلم، 
لقد  نعم..  ما.  حد  إىل  األعراف  هذه  نقيض  إىل  اإلسالمية-  امللة  أعراف  لصالح  استعامله 
. فقلت: ال جيوز  أحسست يف رؤساء أنقرة،  ويف رئيس اجلمهورية خاصة، دهاء عنيداً وكبيراً
حتويل هذا الدهاء ضد األعراف بإثارة شبهاته. فسعيت -لذلك- أن أسحب نفيس من دنياهم 
ما وسعني اجلهد، ومل أخض فيها. فانسحبتُ من السياسة منذ ثالث عرشة سنة. وقد مر عيل 
يف  كالسجني  وحيداً  الغربة،  هذه  يف  عموماً  عيدين-  أو  عيداً  -عدا  أمضيته  عيداً  عرشون 

غرفتي، لئال يتوهم أحد أين أخوض يف السياسة.
والدالئل التي تدل عىل عدم تعقبي ألعامل احلكومة وعدم رغبتي يف اخلوض فيها هي:
ويف  سنني،  تسع  ملدة  فيها   كنت  التي  «بارال»  قرية  يف  أخالئي  يعلم  األول:   الدليل 
«إسبارطة» التي كنت فيها ملدة تسعة أشهر، أين مل أقرأ منذ ثالث عرشة سنة اجلرائد التي هي 
لسان حال السياسة. عدا ما طرق سمعي مرة بغري رغبتي، أثناء حجزي يف إسبارطة، فقرة من 

هتجم صحفي عىل طلبة رسائل النور بعيد جداً عن اإلنصاف وبشكلٍ ينُمّ عن كفر.
الدليل الثاين:  مل يبد علينا أي إشارة أو عالمة عىل اهتاممنا بالسياسة مذ كنت يف والية 

إسبارطة طوال ثالث عرشة سنة خالل التحوالت العاملية الكثرية.
كتبي  يف  يشء  وجود  بعدم  الرشطة  ودائرة  الوالية  دائرة  اعرتاف  هو  الثالث:   الدليل 
غرة  حني  عىل  الدقيق  التحري  يَ  وأُجرِ إقامتي  حمل  م  دُوهِ أن  بعد  احلكومة،  سياسة  يتعقب 
وبغري توقع. وأخذوا كتبي وأكثر أوراقي اخلصوصية املرتاكمة منذ عرش سنوات. أليس عجيبا 
أن تكشف أشد األوراق خصوصية لرجل -مثيل أنا- تعرض ولو ملدة عرشة أشهر -وليس 
عرش سنوات- للنفي والتغريب بال سبب والظلم بال رمحة والرتصد والتضييق املعذب، ثم ال 

تظهر يف هذه األوراق عرش مواد تذرّ يف وجوه  الظاملني؟
فإن قيل: قد كشفنا أكثر من عرشين رسالة لك. 
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٣٠٠                                                                                                            سيرة ذاتية   
ر رسائل أو عرشين أو مائة، مرسلة إىل عرشة أخالء خالل  شْ أقول: أتستكثرون عيل عَ
عرش سنوات؟ أال إهنا ليست جريمة وإن كانت ألف رسالة ما دام الرتاسل مسموحاً به وما 

دامت ال تتعقب دنياكم؟
السياسة  عن  ظهرها  ولّت  قد  كلها  رة  صادَ المُ كتبي  أن  ترون  إنكم  الرابع:   الدليل 
وتوجهت بقوهتا كلها إىل اإليامن والقرآن واآلخرة، ما عدا رسالتني أو ثالث رسائل ترك فيها 
أولئك  عىل  فاعرتض  الغادرين.  من  املوظفني  نفر  تعذيب  عىل  واحتد  سكوته،  القديم   سعيد 
ومع  الظلم.  مشتكياً  فكتب  احلكومة،  عىل  وليس  وظيفتهم  استعامل  يسيئون  الذين   املوظفني 

ذلك، اعتبرتُ تلك الرسائل خصوصية ومل آذن بنرشها. فانحصرتْ عند عدد من أخالئي.
 إن احلكومة هتتم بالعمل وترتقب الظاهر، وال حيق هلا النظر يف القلب واألمور اخلفية 
اخلاصة. لذلك يستطيع كل إنسان أن يفعل ما يشاء يف قلبه ويف بيته، ويستطيع أن يذم  احلكام 

وال يرىض عنهم.
أي  اجلديد-  األذان  إحداث  قبل  ومن  سنوات  سبع  قبل  قصرية  رسالة  كتبت  فمثال:  
بالرتكية- إزاء تدخل نفر من  املوظفني يف عاممتي وعباديت اخلاصة وفقاً للمذهب  الشافعي. ثم 

نعتُ نرشها.  : إن تلك الرسالة خصوصية ومَ استحدث األذان بالرتكية بعد مدة فقلتُ
من  صدر  اعرتاض  عن  اإلسالمية»  احلكمة  يف «دار   كنت  عندما  جواباً  كتبت    : ومثالً
من  أكثر  قبل  «احلجاب»-  رسالة  -املسمى  اجلواب  سجل  وقد  احلجاب.  آية  ضد   أوروبا 
ميت  سُ ثم  عرشة»،  السابعة  «اللمعة  مسائل  من  كمسالة  القديمة،  رسائيل  من  مستالً  سنة، 
«اللمعة الرابعة والعرشون».. ولقد حجبت رسالة «احلجاب» حتى ال تمسّ القوانني الالحقة 
اجلديدة.. وال أدري كيف حصل خطأ فأُرسلتْ إىل جهة ما. ثم إن هذه الرسالة جواب علميّ 
ومفحم عن اعرتاض املدنية عىل آية كريمة يف القرآن، وإن حرية العلم هذه ال يمكن أن تقيد 

يف عرص اجلمهورية.!
سنوات،  تسع  منذ  بإراديت  قرية  يف  واالنزواء  العزلة  اختياري  هو  اخلامس:   الدليل 
سنوات  عرش  خالل  إطالقاً  مراجعتي  وعدم  والسياسية،  االجتامعية  احلياة  عن  واالنسالخ 
الدوائر الرسمية متحمالً أنواع العذاب املصبوب عليّ مرات عديدة مثل هذه املرة، كل ذلك 
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شهر                                                                                     ٣٠١ أسكي  سجن    فــي 

ألجل عدم اخلوض يف السياسة الدنيوية. ولو أين راجعت لكنت أُقيم يف إسطنبول بدالً عن  
«بارال» مثلام فعل  غريي. وربام سببُ توقيفي الغادر هذه املرة، هو إثارة وايل إسبارطة ونفر من 
موظفي احلكومة الشكوك لد وزارة الداخلية، لسخطهم عليّ وثلم عزهتم بعدم مراجعتي 

إياهم، فجعلوا من احلبة قبةً حلقدهم وعجزهم. 
احلاصل:  يعلم مجيع أخالئي الذين يعرفونني عن كثب، بأن اخلوض يف السياسة، أو 
التعلق هبا، بل حتى التفكري فيها خيالف مقصدي األساس وأحوايل النفسية وخدمتي القدسية 
م حايل هذه هي أنني أعتقد  كَ نحتُ نوراً ال صوجلان سياسة. إن حكمةً من حِ اإليامنية. لقد مُ
أن اهللا تعاىل جعل يف قلبي نفوراً شديداً من السياسة وكرهاً هلا، حتى ال يقع كثري من الداخلني 
يف مسلك الوظيفة واملشتاقني جداً إىل احلقائق اإليامنية، يف النظر إىل هذه احلقائق بقلق أو بعني 

منتقصة، وحتى ال حيرموا منها.
رسالة «املعجزات  أواخر  يف  املشاهدة  التواقيع  اهتامي:  مدار  عليها  التي  الثانية:   املادة 
األمحدية» ورسالة «بقاء الروح واحلرش األعظم». كأهنا تواقيع ألفراد مجعية أو دراويش طريقة!

هذا  يف  التواقيع  تلك  ألصحاب  ذنب  ال  أن  قويت،  بكل  أطمئنكم  إين  اجلواب:  
استحسن  رجلٌ   للذكر يوقّع  أن  ذنبٌ  هو  هل   تر أنا.  ذنبي  فهو  ذنباً  كان  إن  العمل. 
ألحرف  العجيبة  التوافقات  وعرف  األمحدية»،  «املعجزات  لبحث  العني  رأي  رآها  كرامة 
ما  ونادراً  زارين  رجلٌ  أو  حلقانيتها؟  غيبياً  إمضاءً  والعرشين»  التاسعة  يف «الكلمة  «األلِف» 
الضيافة  لدور   الذكر دفاتر  يف  يوقع  التي  التواقيع  «مجعية»  تسمى  وهل  زياريت؟  يستطيع 
أو األسامء التي تكتب يف دفاتر البقالني؟ وهل يعقل عاقل أن يكون أصحاب هذه التواقيع 
أربع  أو  سنوات  ثالث  مدة  يشاء-  من  يد  يف  تقع  أن  لوحة -ويمكن  مثل  معلقة  ظلت  التي 
من  هم  التواقيع  أصحاب  أكثر  إن  رسية؟  مجعية  إىل  أفراداً  منتمني  «بارال»،  يف  غرفتي  يف 
ضيويف الذين زاروين. ومنهم من ال عالقة له بالسياسة من إخوة اآلخرة. فال تؤذونا -نحن 
. فإن أحد إخوتنا األطهار غاية الطهارة واملستقيم غاية االستقامة  أصحاب التواقيع- كثيراً
إن  فعلم  استجوابِ  إسبارطة.  دائرة  يف  استجوب  قد  السيد  عاصم  املرحوم  املتقاعد  م  المقدّ
ق يلحق ضررٌ بأستاذه، وإن كذبَ يلحق عبء ثقيل برشفة العسكري الطويل املستقيم  دَ صَ
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٣٠٢                                                                                                            سيرة ذاتية   

لساعته.  روحه  وقُبضت  دعاءه  اهللا  فتقبل  روحي».  اقبض  رب  «يا  ربه:  فدعا  والنظيف. 
اخلري  عىل  تعاونٍ  يف  اخلطأ  توهم  ملن  القبيح  الغلط  ضحية  وذهب  االستقامة،  شهيدَ  فامت 

. ه أي قانون يف الدنيا ذنباً وتصديقٍ ال يمكن أن يعدّ
مذكرة  يعده  األجل -الذي  رشاب  يعب  النور،  رسائل  من  درساً  اقتبس  من  إن  نعم، 
الدنيا،  يف  يبقون  الذين  إخويت  تأمل  يف  أفكر  أين  ولوال  املاء.  يرشب  مثلام  بسهولة  ترسيح- 

لدعوت: «يارب، اقبض روحي» مثلام دعا أخي الكريم الشهم السيد  عاصم... فلله األمر!
أمام  سداً  القابل  يف  تقف  النور  رسائل  أن  هو  اهتامي  سبب  هي  التي  الثالثة،  املادة 
وتقويتها  حكومي،  إذن  بغري  انتشارها  بسبب  العام،  باألمن  وختل  للحكومة،  التحرر  مبدأ 

اإليامنية. للمشاعر 
بصوجلان  ألقت  وقد  النور.  من  رضر  يتولد  وال  نور،  النور  رسائل  إن  اجلواب:  
احلياتني  أسس  هي  التي  القدسية  احلقائق  خ  وتُرسّ سنة،  عرشة  ثالث  منذ  جانباً  السياسة 
-الدنيا واآلخرة- هلذا الشعب وهذا الوطن. وأُشهد مجيع الذين قرؤوا أجزاءها عىل نفعها 
واحد  فليخرج  املباركة.  امللة  هذه  من  املائة  يف  وتسعني  لتسعة  تسببه-  رضر  أي  غري  -من 

! ع أنه رأ فيها ضرراً وليدّ
واحداً  كاتباً  بصعوبة  أجد  وقد  عديدون،  كتّاب  عندي  وال  مطبعة  أملك  ال  أنا    : ثانياً
يف  صفحة  من  أكثر  الكتابة  أطيق  وال  أمي،  نصف  فإين  حسن،  خط  عندي  وليس  يل.  يكتب 

الساعة الواحدة بخطي الناقص الرديء.
فكتبوا  اجلميل،  بخطهم  السيد  عاصم  املرحوم  مثل  حمرتمون  ذواتٌ  ساعدين  وقد 
آخرون  اإليامنية  األنوار  هذه  قراءةَ  طلب  ثم  يل.   كذكر غربتي  يف  جداً  احلزينة  مذكرايت 
وجدوا فيها دواء شافياً لدائهم، فقرؤوها، فرأوا بحق اليقني أهنا ترياق شاف حلياهتم األبدية، 

واستنسخوها ألنفسهم. فهل هناك قانون يمنع ذلك؟
إن رسالة «الفهرست» التي وقعتْ يف أيديكم ووضعتْ حتت نظر التفتيش، تدل عىل أن 
ر حقيقة آلية قرآنية. والسيام اآليات املتعلقة باألركان اإليامنية  كل جزء من رسائل النور تفسّ
فتفرسها تفسيراً جلياً إىل درجة تفسد خطط اهلجوم عىل القرآن التي أعدها فالسفة الغرب منذ 
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شهر                                                                                     ٣٠٣ أسكي  سجن    فــي 

ألف سنة ويبدد أسسها. ففي الرجاء احلادي عرش من «رسالة  الشيوخ» -التي هي بني أيديكم 
وأنعموا  كأنموذج،  إليه  انظروا  والتوحيدية.  اإليامنية  الرباهني  آالف  من  واحد  برهان  اآلن- 
نفعها   مد عىل  كأنموذج  وأيضاً،  خطأ.  أو  صحيحة  دعواي  كانت  إن  فستفهمون  النظر، 
للوطن والشعب، ال أظن أحداً ينظر بإنصاف إىل «رسالة االقتصاد» من أجزاء رسائل النور، 
املشحونة  والرسالة  «للمرىض»  اإليامن  من  نابعاً  دواء  وعرشين  بخمسة  املشحونة  والرسالة 
بستة وعرشين رجاء وسلو نابعاً من اإليامن للشيوخ، إال وير فيها خزينة ثروة ثمينة للغاية 
هذه  نصف  من  أزيد  هم  الذين  والشيوخ  واملرىض  الفقراء  لطائفة  نافعاً  وضياءً  شافياً  وترياقاً 

امللة املباركة.
من  لقسم  فهرست  الفهرست»  «رسالة  إن  التحقيق.  مهمة  يف  ملساعدتكم  أقول  ثم 
اإلسالمية»  احلكمة  من  «دار   يبدأ  رسائلها  بعض  أصل   . عاماً عرشون  عمرها  التي  الرسائل 
تِبَتْ «الكلمة الثانية  وأيضاً األرقام التي يف «الفهرست» ليست عىل ترتيب التأليف؛ فمثالً كُ
األول»  «املكتوب  قبل  والعرشون»  الثاين  و«املكتوب  األوىل»  «الكلمة  قبل  والعرشون» 

كثري. وأمثاهلا 
والنظام،  األمن  تؤسس  إيامنية  علوم   سو ليست  التي  النور  رسائل  أجزاء  إن    : ثالثاً
لُق احلسن واخلصال احلميدة ومنشؤها، لن يخلّ باألمن  ذلك ألن اإليامن الذي هو منبع الخُ

لُقه وسجيته. بل حيققه ويضمنه. أما ما خيل باألمن فهو عدم اإليامن بسوء خُ
«إننا   : عاماً ثالثني  من  يقرب  ما  قبل  قال  الربيطاين  املستعمرات  أن  وزير  واعلموا 
لرفعه  نسعى  أن  فينبغي  أيدهيم،  يف  القرآن  هذا  مادام  حقاً  املسلمني  نحكم  أن  نستطيع  لن 
فأنا  فالسفة  أوروبا،  إىل  سنة  ثالثني  منذ  نظري  ل  حوّ العنيد  الكافر  هذا  كالم  إن  وتضييعه». 
أجاهدهم بعد جهاد نفيس، وال ألتفت إىل ما يف الداخل، إذ أر النقص والتقصري يف الداخل 
هو نتيجة ضالل  أوروبا وإفسادها، لذا أحتدّ عىل فالسفة  أوروبا وألطمهم لطامت تأديب. فلله 
تماماً  الفالسفة  أسكتت  مثلام  العنيدين،  أولئك  الكفار  آمال  خيبت  النور  رسائل  إن  احلمد، 
مباركاً  محصوالً  متنع  شكلها-  كان  -مهام  الدنيا  يف  حكومة  توجد  وال  والطبيعيني.  املاديني 
ينُ نارشها. إن احلرية التي يتمتع  لوطنها ومنجماً عظيماً لقوهتا املعنوية مثل هذه الرسائل، تَدِ
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٣٠٤                                                                                                            سيرة ذاتية   
الذاتية  والعاملني بقواهم  الدنيا  يتابع تاركي  ال  أي قانون كان  ترينا أن  يف  أوروبا  الرهبان  هبا 

لآلخرة واإليامن.
اخلواطر  كتابة  يمنع،  أن  يَقدر  أو  بمنع،  يقول  الدنيا  يف  قانون  ال  أنه  أجزم  احلاصل:  
بالتغريب  عليه  حمكوم  عجوز،  لرجل  األبدية  السعادة  مفتاح  هو  الذي  اإليامن  بشأن  العلمية 
ملدة عرش سنوات، وممنوع عن االختالط بالناس واملراسلة. وإنّ عدم تعرض هذه اخلواطر إىل 

اجلرح واالنتقاد من قبل أي عامل كان، يثبت أهنا عني احلق وحمض احلقيقة.
س الطريقة  املادة الرابعة:  لبيان سبب اهتامي وتوقيفي هو: وقوع إخبار عني أنني أدرّ

التي منعتها الدولة.
اجلواب:  

:  كتبي التي يف أيديكم كلها تشهد أين منشغل باحلقائق اإليامنية. ولقد كتبت مرات  أوالً
جداً  وكثريون  اإليامن.  إنقاذ  زمان  بل  الطريقة،  زمان  ليس  الزمان  هذا  رسائيل «أن  يف  عديدة 

يدخلون  اجلنة بغري طريقة، ولكن ال أحد يدخلها بغري إيامن. لذلك ينبغي العمل لإليامن».
ع إنسان واحد أين علّمته درساً  :  أنا موجود يف والية إسبارطة منذ عرش سنني. فليدّ ثانياً
اإليامنية  العلوم  يف  دروساً  اآلخرة  إخوة  من  اخلواص  بعض  ست  درّ قد  نعم..  الطريقة.  يف 
يشء  ثمّ  حقيقة.  تدريس  بل  طريقة،  تعليم  ليس  هذا  إن   . عالماً باعتباري  العالية  واحلقائق 
األحناف.  تسبيحات  عن  قليالً  ختتلف  الصالة  بعد  وتسبيحايت  املذهب،  أنا شافعي  إليه:  أُنبه 
وأيضاً، أنشغل يف خلوة مع نفيس لالستغفار عن ذنويب وتالوة آيات كريمة وما شابه ذلك، 
وال أستقبل يف أثنائها أحداً من بعد صالة املغرب إىل صالة العشاء وقبل الفجر. وال أظن أن 

أي قانون يف الدنيا يمنع هذه احلال.
ملناسبة مسألة الطريقة هذه، يسألني موظف احلكومة واملحكمة: «بمَ تعيش؟»

اجلواب:  يعلم أخالئي الذين يتصلون يب أنى أعيش -بمشاهدة أهل «بارال» التي أقيم 
 فيها منذ تسع سنوات- بأربعني بارة يومياً غالب أيامي أو بمرصوف أقل من ذلك، بربكات 
شدة االقتصاد وبخزينة القناعة التامة. حتى إين استكفيت بسبع لريات ورقية يف سبع سنوات 
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شهر                                                                                     ٣٠٥ أسكي  سجن    فــي 

حيايت  سرية  وبشهادة  خيدمونني  الذين  أخالئي  يعلم  ثم  والنعال.  امللبوسات  مثل  حلاجات 
التي يف أيديكم، أين تعففت طوال عمري عن قبول اهلدايا والصدقات من الناس، وجرحت 
شعور أصدق خالين برفض هداياهم. فإن اضطررت إىل قبول هدية فقد أخذهتا برشط الرد 
الكتب  طبع  يف  اإلسالمية»  احلكمة  يف  «دار   أخذهتا  التي  مرتّبايت  أكثر  رصفت  ولقد  بمثلها. 
القليلة  النقود  تلك  إن  احلج.  بقصد  منها  القليل  وادخرت  الوقت،  ذلك  يف  صنّفتها  التي 
اآلن  حتى  وعندي  وجهي،  ماء  وحفظت  والقناعة  االقتصاد  بربكات  سنوات  عرش  كفتني 

بقية من ذلك املال املبارك.
أيتها  اهليئة احلاكمة!

ال ينبغي أن متلوا من سامع إفاديت الطويلة هذه، ألن ما يقرب من ثالثني من الكتب قد 
أدخلت ضمن أوراق مذكرة التوقيف، فهذه اإلفادة الطويلة تعد قصرية للغاية قياساً بأوراق 
اهتامي. أنا أجهل القوانني بسبب انعزايل عن سياسة الدنيا منذ ثالث عرشة سنة. وتشهد سرية 
حيايت أين ترفّعت عن اخلداع يف الدفاع عن نفيس. لقد بينتُ حقيقة احلال كام هي. وأنتم لكم 

وجدانكم، وتعلمون وجه إنفاذ القوانني بغري غدر. فاحكموا بشأين.
 واعلموا أن بعض  املوظفني غري الكفوئني، نظروا يف شأين بالنظارات املكربة وجعلوا 
عدم  بسبب  اجلديدة،  التحرر  قوانني  إلنفاذ  األرضية  إعداد  أالعيبِ  ضمن  قبة  احلبة  من 
الرتب،  عىل  احلصول  أو  ل،  مَ للحَ الذئب  ذريعة  إظهار  قبيل  من  أو  أوهامهم،  أو  كفاءهتم، 
أو التزلف للحكومة. وأحلقوا بنا أضراراً تبلغ آالف اللريات. وأملنا فيكم هو: أن تروا أن 
ما ظنوه قبة إنام هو حبة بقدرتكم وكفاءتكم. أعنى أن تقلبوا النظارات املكربة وتنظروا من 

اآلخر. طرفها 
. لقد  ثم يل رجاء: إن قيمة كتبي التي صودرت تزيد عىل ألف لرية عندي، فأعيدوها إليّ
أعلن مدير مكتبة أنقرة يف  الصحف بفخر وشكر عن قبول قسم مهم منها يف املكتبة قبل اثنتي 
عرشة سنة. وأريد -بموافقة هيئتكم التي تتحكم يف حيايت اآلن- أن تعطوا صورة من إفاديت 
هذه إىل  املدعي العام لغرض إقامة الدعو عىل من تسببوا يف إيقاع األذ والرضر يب، وصورة 

إىل وزارة الداخلية وصورة إىل جملس  املبعوثان (الربملان).
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٣٠٦                                                                                                            سيرة ذاتية   

إىل أنظار حرضة املحقق واهليئة احلاكمة
أضيف ثالث مواد إىل إفاديت السابقة:

قبيل  ومن  كيد،  بوجود  نحس  وجيعلنا  للغاية،  ويدهشنا  يحيّرنا  ما  إن  األوىل:   املادة 
االلتزام بإجياد سبب لالهتام من العدم - هو سؤاهلم -وبإرصار- الذي يوحي بوجود مجعية أو 

، فيقولون: من أين جتدون املال لتأسيس هذا التنظيم؟. تنظيم فعالً
اجلواب:  

جلمعية  تأسيسنا  عىل  أمارة  أو  وثيقة  توجد  هل  السائلني:  هؤالء  أسأل  وأنا    : أوالً
السؤال  عىل  يرصوا  حتى  باملال،  لتنظيم  تشكيلنا  عىل  حجة  أو  دليالً  وجدوا  وهل  سياسية، 
إىل هذا احلد؟ أنا موجود يف والية إسبارطة منذ عرش سنوات حتت الرقابة الشديدة. ولست 
وحدي الذي يقابل باملقت افرتاء الذين يتهمون رجالً ال يقابل أحداً إال خادماً أو خادمني أو 
ضيفاً أو ضيفني يف عرشة أيام، غريباً، وحيداً، ضجراً من الدنيا، كارهاً السياسة أشد الكره، 
القوية  املعارضة  السياسية  اجلمعيات  جنته  الذي  والعقم  الضررَ  متكررة  بصورة  ومشاهداً 
بنتيجة ردود األفعال، ورافضاً اجلمعيات والتحركات السياسية يف أهم فرصة سانحة وسط 
الشيطان  من  كاهلارب  السياسة  عن  ليّاً  وَ ومُ فيها،  االشرتاك  بعدم  أحبائه  من  واآلالف  قومه 
ه اإليامن التحقيقي خدمةً قدسيةً للغاية ال جيوز أن تُفسد بأي ثلمة وأن إضعافها بالغرض  لعدّ
السيايس جناية، ومتخذاً لنفسه  «أعوذ باهللا من الشيطان والسياسة» دستوراً منذ عرش سنوات، 
ب، واستطاع أن خيفي  وواجداً احليلة يف ترك احليلة، وعصبيَّ المزاجِ يفيش أرساره بغري تحسّ
الذي  إن  واجلساسني!  احلساسني  إسبارطة  والية  موظفي  عن  سنوات  عرش  هذه  مثل  مجعية 
يقول ملثل هذا الرجل: «توجد مجعية مثـل هذه، وأنت تدير دوالب كيد سيايس»! ال يقابَل إال 
باملقت، بل يشاركني يف املقت أهل والية «إسبارطة» ومن يعرفني جميعاً، وربام كل ذي عقل 

. ووجدان، قائلني: إنكم تتهمونه زوراً وبهتاناً
البالد  هذه  أهل  من  باملائة  وتسعني  تسع  مع  إخاء  ولنا   ، اإليمانُ هي  قضيتنا  إن    : ثانياً
وأهل إسبارطة باألخوة اإليامنية. بينام  اجلمعية، اتفاق األقلية من بني األكثرية. فال ينتظم يف 
هذا  حتقري  بنية  يشيعه  إنام  ذلك  يُشيع  من  إن  واحد.  رجل  مقابل  رجالً  وتسعون  تسعة  مجعية 
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شهر                                                                                     ٣٠٧ أسكي  سجن    فــي 

الشعب املبارك المتديّن، وال يكون إال عديم اإلنصاف والدين، متوهماً اجلميع -حاشا هللا- 
مثله بال دين.

:  إن رجالً مثيل أحبَّ بجدٍ الشعبَ الرتكي، ووقّر الشعب الرتكي كثيراً من جهة  ثالثاً
نيله لثناء القرآن، وساند هذا القوم بقوة حلمله راية القرآن، وخدم فعالً الشعبَ الرتكي بقدر 
ألفِ قوميّ تركي وبشهادة ألف تركي، واختار هذه الغربة مرجحاً ثالثني أو أربعني شاباً  تركيا 
طيباً عىل ثالثني ألفاً ممن ال يقيمون الصالة من أهل مدينته، وحافظ عىل العزة العلمية بكرامة 
أو هل من رضر أن  تستكثرون عليه  وجه، هل  بأوضح  اإليامنية  احلقائق  س  ودرّ  أهل العلم، 
يكون له إخوةُ آخرةٍ وطالب ليسوا عرشين أو ثالثني بل مائة أو ألف، خالل عرش سنوات 
وربام عرشين أو ثالثني عاماً، مرتبطني بإخالص معه يف اإليامن واحلقيقة واآلخرة فقط؟ وهل 

يُجيز  أهل الوجدان واإلنصاف انتقاصهم؟ وهل ينظر إليهم كجمعية سياسية؟
:  إن  أهل اإلنصاف يعرفون كم بعيد عن اإلنصاف الذين يقولون «من أين املال  رابعاً
الذي تعيش به وتقيم به مجعية» لرجل أقام حاله بامئة ليرةٍ ورقيةٍ أثناء عرش سنوات، ورصف 

أحياناً أربعني بارةً فقط يف اليوم، ولبس سبع سنني عباءةً مرقعةً بسبعني رقعة.
حلادثة  مزيف  مثيل  بتدبري  إسبارطة،  إىل  بارال  من  جبراً  جلبوين  لقد  الثانية:   املادة 
»، وإرهاب الشعب، وخداع احلكومة بدسيسة تيسري تطبيق القوانني التحررية، بالزعم  نْ نَمَ «مَ
مثل  يف  آلةً  أُستغل  ال  أنى  رأوا  ولكنهم  التحررية»  قوانينها  تنفيذ  يف  يساعد  ذلك  «أن  املاكر 
لوا  هذه الفتن، وال أميل إىل أي مسعى عقيم يرض بالوطن واألمة والدين، وملا فهموا ذلك بدّ
خططهم، فاستفادوا من شهريت الكاذبة التي ال أعجب هبا، فألبسوين مثيالً موهوماً للحادثة 
باألمة  جسيمة  أضراراً  فاحلقوا  بالنا.  عىل  ختطر  ال  بمؤامرات  املعروفة  بـ«منمن»  املظلومة 
واحلكومة وبكثري من أفراد الشعب  األبرياء املوقوفني. وملا ظهر كذهبم عياناً، أخذوا يسعون 
فأنا  العدل.  موظفي  خلداع  احلمل،  الفرتاس  احلجج  الذئب  خيتلق  كام  حجج  إجياد  يف  اآلن 
ر موظفي العدل بحاجتهم إىل عظيم الدقة واحلذر من جهة حقوقي املدنية. إهنم هم الذين  أذكّ
الضعفاء  بتهييج  صغرية  حادثة  بإحداث  احلكومة  أركان  لبعض  يتزلفون  إذ  تهموا  يُ أن  جيب 
 األبرياء السذج، حتت قناع مجعية ومهية، افتراءً وزوراً، ثم خيدعون احلكومة بإظهار احلبة قبةً 
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٣٠٨                                                                                                            سيرة ذاتية   
ويلقون  كبيراً،  ضرراً  البلد  ويرضون  من  األبرياء،  كثري  سحق  يف  ويتسببون  الشياطني،  مثل 

. أوزارهم عىل كاهل اآلخرين. إن مسألتنا هذه هي هكذا تماماً
املادة الثالثة:  إن املحاكم -بال ريب- أكثر دوائر الدولة املكلفة باملحافظة عىل حريتها 
عن  بعيداً  والنظر  وحيادها  أمكنها،  ما  اخلارجية  املؤثرات  عن  واستقالهلا  قدر،  بأعظم 
أدافع  أن  حقي  من  للمحاكم،  التامة  احلرية  إىل  فاستناداً  استطاعت.  ما  واألهواء  األحاسيس 

بحرية عىل هذه الصورة عن حقوق حريتي.
نعم، ففي كل املحاكم قضايا بشأن األموال واألنفس. فإذا احتدّ حاكم لسبب ما وقتل 
واألهواء  األحاسيس  عن  العدل  موظفو  يتحرر  مل  إن  إذن،   . أيضاً قاتالً  احلاكم  يكون   ، قاتالً

. واملؤثرات اخلارجية تحرراً تاماً، فثمّ احتامل أن خيوضوا يف آثام غليظة ضمن عدالةٍ شكليةٍ
هذا،  حقهم  عن  وللتحري   . أيضاً حقاً  وللمعارضني  هلم  ظهري  ال  وملن  للجناة  إن  ثم 

يبحثون عن مرجع حمايد غاية احلياد.
هو  العدل،  وجهة  من  االنحياز  إىل  ويوحي   ، ظلمٍ إىل  العدل  جوهر  يقلب  يشء  وإنه 
«سعيد  اسمي  أن  مع  الكردي»،  مرة:  «سعيد  كل  ويف  بتسميتي  عليّ  يطلق  الذي  التعبري 
حساً  يوقظون  وهبذا  كردي.  بأين  إياي  وذكرهم  التحقيقات  يف  إسبارطة  ويف  هنا  النوريس» 
ضدي عند إخويت يف اآلخرة يتعلق باحلمية القومية، فضالً عن أن هذا تغيري ملجر املحكمة 

. وماهيةِ عدالتها تغييراً  تاماً
نعم، رغم وجود وقائع تارخيية كثرية وباأللوف عن أن الرشط األول للعدل هو نظر 
أيب  بن  عيل  جلوس  سيدنا  مثل  االنحياز،  شائبة  من  والرباءة  احلياد  بغاية  واملحكمة  احلاكم 
طالب ريض اهللا عنه يف زمن خالفته يف املحكمة سوية مع هيودي، وحضور كثري  من  السالطني 
يف حماكم العدل مع  عوام الناس، أقول ألولئك الذين يريدون أن يضللوا العدالة بإلقاء ظالل 

: البعد عن التحرض عليّ
أهيا السادة! قبل كل يشء أنا مسلم، وولدت يف  كردستان. لكني خدمت  الرتك، وإن 
تسعاً وتسعني من خدمايت النافعة حصلت للرتك، وأمضيت معظم عمري بني  الرتك، وأخلص 
احلقيقيني  شباب  الرتك  من  ألفاً  أُشهد  أن  وأستطيع  من  الرتك،  ظهروا  وأصدقهم  إخواين 
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شهر                                                                                     ٣٠٩ أسكي  سجن    فــي 

حمبني  أنفسهم  يظهرون  الذين  هؤالء  من  ألف  من  أكثر  الرتكية  امللة  خدمت  بأين  الشهمني، 
لقوميتهم وينعتونني بـ«الكردي»، حيث إن حب  الرتك وتأييدهم أكثر من امللل األخر هو 
من مقتضيات خدمتي القدسية، خدمة القرآن، ألهنم أشد أبطال اجليوش اإلسالمية شجاعة.
خصوصاً  احلاكمة-  لد  اهليئة  -املحفوظة  كتاباً  األربعني  أو  الثالثني  كذلك  وأُشهد 
رسائل «االقتصاد والشيوخ واملرىض» منها، التي ختدم أربعة أمخاس الشعب الرتكي من أهل 
القومية  إىل  داعية  ألف  بقدر   والتقو العبادة  وأهل  والشيوخ  واملرىض  والفقراء  املصائب 
الرتكية، ليست متداولة يف أيدي الكرد، بل يف أيدي الشباب  الرتك. أقول -بعد االستئذان من 
 اهليئة احلاكمة- للظاملني  امللحدين الذين ألقوا بنا يف هذا البالء وخدعوا بعض أركان احلكومة 

وحاكوا املؤامرات حتت ستار القومية:
- أكثر  أهيا السادة! هل من «القومية» أن يُلقى يف هذا البالء -كمن ارتكب جنايةً كبيرةً
بحقي،  تثبت  مل  مادة  بسبب  وقاراً  شيوخهم  أعظم  ومن  شباب  الرتك  خرية  من  أربعني  من 
بني  من  بىل… إن  وحدي؟  عنها  املسؤول  فأنا  جريمةً  تْ  دّ عُ وإن   ، جريمةً تُعدّ  ال  ثبتت  وإن 
فهل  لشباب  الرتك.  الفخر  مدار  هم  ذواتاً  سبب  بغري  هذا  احلجز  عذاب  إىل  تعرضوا  الذين 
هذا  يف  هبم  ويلقى  كاجلناة  وأوالدهم  أهليهم  بني  من  هؤالء  مثل  يُسحب  أن  «القومية»  من 
البالء ألين أحسست من بعيد بقيمة أحدهم فسلّمت عليه جمرد سالم، أو أرسلت إليه رسالة 
إيامنية. أقول، فأنا الذي من ملة غري متحرضة ومن غري ملتكم يف نظركم،ال أستبدل واحداً من 
تركت  من  فيهم  وإن  ملتي.  من  شخص  بامئة  املوقرين  والشيوخ  الشهمني  الشباب  املوقوفني 
من أجله منذ مخس سنني الدعاء عىل  الظاملني الذين يظلمونني منذ عرش سنوات. وإن فيهم 
هؤالء  الرتك  يف  متمثلةً  السامية  اخلصال  نامذج  أنقى  والتقدير  اإلعجاب  بكامل  فيه  رأيت  من 
داً وجداين وأماراتٍ كثرية، بأين  شهِ النجباء. وقد فهمت رس تفوق امللة الرتكية هبم. وأقول مُ
لو كان يل أنفسٌ بعدد هؤالء املوقوفني  األبرياء، أو استطعت أن أصب املشقات التي أصابتهم 
ماً كنت أرىض وبكل فخر أن أحل حملهم. وإن شعوري هذا نحوهم  سَ جميعاً عىل نفيس، فقَ
وأن  حديثاً،  عليه  تعرفت  من  منهم  ألن  يل،  شخصية  لفائدة  وليس  الذاتية،  قيمتهم  من  نابع 
منهم من استفاد مني، وأصابني منه رضر. ولكن لو حلق يب منهم ألف ألف رضر ورضر، فال 

تقل قيمتهم يف نظري.
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٣١٠                                                                                                            سيرة ذاتية   
عون القومية الرتكية! فيا أهيا  الظاملون  امللحدون الذين يدّ

وأوهى  بأوهن  فخر  الرتك-  مدار  -وهم  الذوات  هؤالء  وإذاللُ  قهرُ  «القومية»  هل 
إىل  ذلك  أحيل  هيا..  «وطنية»؟  هذه  هل  تعبريكم-؟  -حسب  مثيل  كردي  بسبب  احلجج 

وجدانكم الظامل!.
فهو  جرم  ثمّ  كان  فإن  براءهتم.  علمت   إذ  أكثرهم  سبيل  العادلة  املحكمة  لَت  أخْ لقد 
أنا  الصغرية،  بأشغايل  خالصة  بنية  اهللا  لرضا  طلباً  قاموا  السامية-  -لسجيتهم  وهم  جرمي. 
وتبييض  الطعام،  وطبخ  املاء،  وجلب  املوقد،  إشعال  مثل  السن،  يف  الكبري  الغريب  الشيخ 
من  رسالتني  أواخر  عىل  التذكر  أجل  من  خلاطري  تطييباً  وقعوا  وكذلك  يب،  خاصة  رسالة 
يؤاخذ  مصلحة  أو  أصول  أو  قانون  الدنيا  يف  هل   تر خواطر.فيا  دفرت  بمثابة  ان  تعدّ رسائيل 

عليه هؤالء الرجال بمثل هذه احلجج الواهية!
التتمة الثانية لدفاعي

أيتها  اهليئة احلاكمة!
قد جتدون يف بيانايت اآلتية ما ال جدو فيها ملهمتكم. لكن هذه املسائل تتعلق بعموم 
. ثم  كماً ومعنىً البالد بل الدنيا كلها. فلستم وحدكم تسمعون، بل أولئك أيضاً يسمعون حُ
ترون سوء االنتظام يف بيانايت، ذلك بسبب سلبي حقاً مهماً من حقوقي. إن خطي غري مجيل، 
وقد رجوت كثيراً أن تعطوين كاتباً يكتب يل يف هذه القضية التي هي قضية حياة وممات، كي 
حوايل  التكلم  من  حتى  عظيم  بظلم  منعوين  بل  كاتباً  أُعط  مل  لكن  نفيس.  عن  دفاعاً  أستكتب 

شهرين من الزمن. لذلك مل أمتكن من كتابةٍ منتظمة بخطي الناقص واملشوش للغاية.
- وكام وقع يف إخبار املفسدين، أن رسائل  وآخر بيانايت هو اآليت:  لنفرض-فرضاً محاالً
النور «ال تتوافق مع بعض سياسات احلكومة وبعض قوانينها، أو تتخالف معها؛ وأهنا قناعات 

سياسية مغايرة وأفكار خمتلفة، وأن عموم الرسائل ال تبحث يف اإليامن بل يف السياسة». 
: ملا كانت احلرية يف أوسع حاهلا هي  فإذا قُبلت فرية جلية مثل هذه فرضاً، أقول جواباً
اجلمهورية، وأن احلكومة قد رضيت بأكثر صور اجلمهورية تحرراً نظاماً هلا، فإن من البدهي 
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شهر                                                                                     ٣١١ أسكي  سجن    فــي 

يمكن  ال  للرفض،  القابلة  وغري  والقطعية  احلقيقية  الصائبة  واألفكار  العلمية  القناعات  أن 
حلرية اجلمهورية أن تتسلط عىل تلك احلرية العلمية باستبداد، برشط عدم إخالهلا باألمن، وال 
يمكن أن تعد تلك احلرية جريمة. نعم.. هل توجد حكومة يف الدنيا كلها جيتمع شعبها عىل 
قناعة سياسية واحدة فقط؟ لنفرض أنى قد كتبت قناعتي السياسية يف خفاء لنفيس، ثم أطلعتُ 
عليها بعض أخالئي اخلواص، فلم أسمع بقوانني تعد ذلك جريمة. والواقع أن رسائل النور 

تبحث يف نور اإليامن، ومل تسقط يف ظلمة السياسة، وال ترتد إليها.
فإن قال مَن ال دين له وجاهلٌ ملاهية اجلمهورية العلامنية: «إن رسائلك تبعث تياراً دينياً 

قوياً، فتعارض مبادئ اجلمهورية الالدينية».
اجلواب:  نحن نعلم أن اجلمهورية العلامنية للحكومة هي فصلُ الدين عن الدنيا. وال 
بَل أن تكون العلامنية رفضاً للدين وانسالخاً عن الدين متاما إال أحمقُ ال دين له ويف غاية  قْ يَ
احلمق. نعم، ال يوجد شعب يف العامل يعيش بال دين، واألتراك -كشعب ممتاز يف كل العصور- 
-ولو  زمرة  فيهم  اإلسالمية  العنارص  عموم  بينام  مسلمون.  هم  األرض  أقطار  يف  كانوا  أينام 
بالدين  تديّنت  مباركةٍ  لملةٍ  ملة،  وال  هلم  دين  ال  كذابني  اهتام  إن  مسلمني.  ليسوا  صغرية- 
وكتبتها  الدينية  املصادر  بماليني  األرض  وجه  عىل  امللية  مفاخرها  وأرست   ، وحقيقةٍ بصدقٍ 
أو  الدين  يرفض  بأنه «سوف  سنة،  ألف  منذ  الدين  هلذا  الشجاع  اجليش  هو  كشعب  بسيوفها 
يكون بال دين»، إنام يرتكبون جريمة يستحقون هبا عقاباً يف الدرك األسفل من النار. والواقع 
 . أن رسائل النور ال تبحث يف الدين بدائرته الواسعة التي حتيط بقوانني احلياة االجتامعية أيضاً
بل موضوعها األصلُ وهدفُها هو البحث يف األركان العظيمة لإليامن الذي هو اللب اخلاص 

للدين وأسمى أقسامه.
إن  تصوري  ويف  فالسفة  أوروبا،  وبعدها  نفيس،  هي  إليهم  أتوجه  من  أكثر  إن  ثم 
الشياطني وحدهم يتومهون الرضر من مثل هذه املسائل القدسية برشط الصحة، غري أن ثالث 
. لكن هذه الرسائل مل  رسائل أو أربعاً، توجهت نحو نفر من  املوظفني بشكل شكاو انتقاديةٍ
تكن من أجل مبارزة احلكومة ونقدها، بل ضد موظفني ظلموين وأساؤوا استعامل وظيفتهم. 
وحتى ال تكون مصدراً لسوء الفهم، منعتُ نرش تلك الرسائل فيام بعد باعتبارها خاصة يب. 
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إن أكثر الرسائل األخر ألّفت منذ أربع سنوات أو مخس، ومنها ما ألّفت قبل ثامين سنوات أو 
عرش، وبعضها قبل ثالث عرشة سنة. إالّ أن «رسالة االقتصاد ورسالة  الشيوخ واملرىض» فقط 
الرسائل  يف  وحيقق  إنصاف  ذرة  يملك  من  ق  ويصدّ يطمئن  ذلك،  ومع  املاضية.  السنة  فتُها  ألّ
بحياد أن الرسائل ال ختالف قوانني احلكومة وال ختل باألمن وال تضلل الشعب، بل ينبغي أن 
تنال التشجيع والتقدير من احلكومة. ولو فرضنا أهنا ختالف وجهة نظر احلكومة يف نقاط كثرية، 
فبموجب قانون العفو املنشور أخيراً، الذي يعفو عن مثل هذه اجلرائم ملا قبل ١٩٣٣/٧/٢٨، 

أدّعي أالّ حمل ملتابعة هذه الرسائل قانوناً، وأطلبُ دفعَ الظلم عنا فوراً وإعادة الرسائل.
فإن قال سكران ثمل ومن ال وجدان له ويتلقى كنه اإلنسانية يف أسوأ وأدنى درجات 
كلها  رسائلك  «إن  يموت:  ال  باقيا  اإلنسان  ويتخيل  دائمة،  خالدة  الدنيا  ويتوهم  احليوانية، 
نحن،  أما  اآلخرة.  نحو  له  وتُحوّ الدنيا،  عن  النظر  وترصف  جداً،  قوياً  إيمانياً  درساً  تعطي 
ألن  وعقلنا.  واهتاممنا  قوتنا  بكل  الدنيا  احلياة  إىل  بالتوجه  العرص  هذا  يف  نعيش  أن  فيمكن 

ديمومة احلياة واحلذر من األعداء صار صعبا يف الوقت احلارض».
اجلواب:  إن دروس اإليامن التحقيقي، مع توجيهها األنظار إىل اآلخرة، تُعلّم أن الدنيا 
مزرعةٌ لآلخرة وسوقٌ ومعملٌ هلا، وتدفع إىل السعي احلثيث يف احلياة الدنيا، ثم إهنا تُكسب 
، وتسوق اليائسني الساقطني يف العطالة والالمباالة  القوة املعنوية املنهارة يف غياب اإليامن قوةً
إىل الشوق واهلمة وحتثهم إىل السعي والعمل. فهل يرىض الذين يريدون أن حييوا يف هذه الدنيا 
بوجود قانون يمنع دروس اإليامن التحقيقي الذي يضمن لذة احلياة الدنيوية والشوق للعمل 
والقوة املعنوية للصمود بوجه مصائب الدنيا الكثرية، وهل يمكن أن يوجد قانون مثل هذا؟

وأمن  الشعب  إلدارة  احلقيقية  باألسس  جاهلٌ  واحلمية،  بالغرية  يتظاهر  قائلٌ  قال  فإن 
إفساد  يريد  من  استناد  جهة  من  الرسائل،  بقوة  شغب  حصول  باحتامل  نرقبك  البالد: «نحن 

األمن واضطراب اإلدارة إىل رسائلك، أو إنك هتمل احلذر وتعرتض عىل اإلدارة احلارضة».
اجلواب:  إن من دَرسَ رسائل النور، لن خيوض يف فتن هتدر دماء أبرياء كثريين وتضيّع 
ر فشلها ورضرها. وإن عرش فتن يف هذه السنوات  حقوقهم، ولن يقرتب بأي وجه من فتن تكرّ
العرش، مل يشرتك فيها عُرش طالب رسائل النور، بل مل يشرتك فيها واحد منهم، إنام يدل عىل 
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اإلدارة  جهة  من  أسهل  أهيام   ! واعجباً والنظام.  األمن  حتقيق  مدار  وأهنا  ضدها  الرسائل  أن 
وحفظ األمن: ألف رجل مؤمن أم عرشة رجال بال دين ال يضبطهم ضابط؟ نعم، إن اإليامن 
إمهايل  أما  الرضر.  إحلاق  من  احلذر  إىل  والميلَ  الرمحة  حسّ  يمنح  اللطيفة،  اخلصال  بفيض 
للحذر، فإن أهل والية إسبارطة يعلمون أنى يف السنوات الثالث عرشة األخرية أبذل ما يف 
وسعي وطاقتي لعدم لفت نظر احلكومة وعدم اخلوض معها وعدم التدخل يف أمورها مفضالً 

العيش األلطف يف اخللوة واالنزواء عن الناس ويف املشقة ويف اجتناب السياسة.
مل  ألين  وحنقتم  غضبتم  أنكم  يبدو  البالء!  هذا  إىل  ساقوين  الذين  اإلنصاف  عديمي  يا 
أحترك ضد األمن العام، وأوقفتموين بدافع عدائكم للسكون. نعم، الذين يريدون إفساد األمن 
فأوقفوين.  طائل  بغري  العدالة  غلوا  وشَ بشأين  احلكومة  ضللوا  اإلدارة  واضطراب  والسكون 
وينبغي عىل  اهليئة احلاكمة، وعىل رأسها  املدعي العام، أن تفتح دعو عليهم، ليس من أجلنا، 

بل باسم البالد.
مثل  دينية  دروساً  س  تُدرّ ال  وأن  الشعب  حترتم  أن  ويلزم  موظفاً،  «لستَ  قيل:   فإن 

د دائرةٌ رسمية تعطي دروساً دينية، ويلزم أن حتصل عىل موافقتها». ، وتوجَ موظفٍ
اجلواب: 

:  ليس عندي مطبعة أو كتّابٌ يقومون بوظيفة النرش. فشؤوننا خاصة بنا، وضمن  أوالً
قاعدة حرية االعتقاد، حرية الشؤون اخلاصة، والسيام إن كانت إيامنية ووجدانية. 

احلكمة  يف  «دار   بوظيفةٍ  باالتفاق،  إياي  والرتقي  حكومة  االحتاد  توظيف  إن    : وثانياً
اإلسالمية» إلثبات احلقائق اإلسالمية إزاء  أوروبا وإعطاء دروس للشعب، وتعيينَ الرئاسة 
الدينية يف والية «وان» إياي واعظاً هناك، وتداول أكثر من مائة رسالة يل يف أيدي العلامء  حتى 

اآلن وعدم تعرضها لالنتقاد، يُثبت أين صاحب حق يف التدريس للشعب. 
:  لو أُغلق باب القرب وصار اإلنسان خالداً ال يموت، لصارت الوظائف عسكرية  وثالثاً
وإدارية ورسمية فحسب. ولكن مادام ثالثون ألف شاهد يومياً يف األقل يُمضون بتوابيتهم 
عىل دعو «املوت حق»، فال بد من وجود وظائف إيامنية أهم من الوظائف العائدة للدنيا. 
النور  رسائل  آمر  هو  الذي  القرآن  دام  وما  القرآن.  بأمر  الوظائف  هبذه  تويف  النور  فـرسائل 
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راً إليهم أوامره، ويدفع أربعة أمخاسهم  وحاكمها وقائدها، حيكم ثالثامئة ومخسني مليوناً مُصدِ
أوامره  ويستقرئ  األقل،  يف  يومياً  مرات  مخس  اإلهلية  الرمحة  أبواب  إىل  وااللتجاء  الدعاء  إىل 
القدسية والساموية بخشوع يف  املساجد واجلامعات والصلوات كلها، فال بد أن تقوم رسائل 
النور، التي هي تفسري حقيقي له ونور من شمسه وموظف من موظفيه، هبذه الوظيفة اإليامنية، 
بإذن اهللا، دون تعريضها إىل الصدمات. إذن،  أهل الدنيا وأهل السياسة يف غنى عن مبارزهتا، 

بل هم بحاجة شديدة إىل اإلفادة منها.
نعم، توجد أجزاء كثرية لـرسائل النور مثل «الكلمة التاسعة والعرشين» التي تكشف 
التي  الثالثني»  و«الكلمةِ  املصري؟  أين  وإىل  أين،  من   : أسرارَ وتفتح  املغلق  الكائنات  طلسم 
ويكشف  حيل  الذي  والعرشين»  الرابع  و«املكتوب  الذرات،  لتحوالت  املغلق  الرس  تكشف 
و«املكتوب  وزواهلا،  الكائنات  فناء  يف  الدائمة  والفعالية  العامة  قية  للخالّ العجيب  الطلسم 
العرشين» الذي يكشف وحيل ويوضح أعمق وأهم سرٍ للتوحيد ويربهن يُسرَ احلرش البرشي 
ب  وتخرّ تزلزل  التي  الطبيعة»  املسامة «رسالة  والعرشين»  الثالثة  و«اللمعة  ذبابة،  إحياء  بيُرس 
أن  ويصدق  يؤمن  بدقة  الرسائل  هذه  يطالع  من  إن  الطبيعة.  لِعبّادِ  الكفري  الفكرِ  أساس 
عالِماً أو أديباً أو أستاذاً جامعياً لو كشف واحدة من هذه األرسار فقط، ويف أي حكومة من 

م بمكافأة أو جائزة! احلكومات، لكرّ
من  رسالةٍ  مائة  من  أكثر  فإن  املوضوع.  خارج  تفصيلٌ  بيانايت  أن  يُظن  أن  ينبغي  ال 
وأنا  بتدقيقها،  مكلّفة  احلاكمة  واهليئة  لقضيتي،  التحقيقية  األوراق  ضمن  هي  النور  رسائل 
لزمٌ باإليضاح واإلجابة من جهة تعلقها بالقرآن والعامل اإلسالمي واملستقبل. وهناك حاجة  مُ
ببيان  إال  يتم  ال  مسألة  ألي  التام  الوضوح  إن  إذ  بمسألتنا،  يتعلق  بعيدٍ  ولو  احتمالٍ  بيان  إىل 

االحتامالت كلها، البعيداً والقريبة وكاآليت:
إذا قال نفر من الشقاة الذين اختذوا الالدينية والكفر مسلكاً هلم، وحلّوا يف بعض أركان 
احلكومة حتت ستار مقصدٍ سيايس، فضللوها، أو دخلوا سلك الوظائف وأرادوا حمو رسائل 
النور بالدسائس، وإسكايت بالتهديد: «لقد مىض زمن التعصب - عىل القديم- وينبغي نسيان 
القوي  واإليامين  الديني  تدريسك  يف  نرغب  وال  قوتنا،  بكل  املستقبل  نحو  والتوجه  املايض 

بصورته الرجعية».
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شهر                                                                                     ٣١٥ أسكي  سجن    فــي 

اجلواب: 
، بل هو املستقبل احلقيقي. ونحن إليه سائرون. :  ما يُظنّ أنه املايض قد صار مستقبالً أوالً
والقرآن  له.  تفسيراً  كوهنا  جهة  من  الكريم  بالقرآن  النور  رسائل  ارتبطت  لقد    : ثانياً
حقيقةٌ جاذبةٌ كاجلاذبية العمومية التي تربط األرض بالعرش. وال يطيق الذين حيكمون يف  آسيا 

مبارزة تفسري للقرآن مثل رسائل النور، بل يصاحلوهنا، ويفيدون منها، وحيموهنا.
أما سكويت، فإن كانت رؤوس كثرية ألهل العزة قد افتُديت يف سبيل اكتشافٍ عاديٍ 
الجنةُ  هبا   تُشرت ثروةٍ  سبيل  ففي   ، دنيويةٍ كرامةٍ  أجل  ومن  له  أمهية  ال  سيايس  فكرٍ  والتباع 
بُ احلياة األبدية، وكشفياتٍ تُذهل  الفالسفة جميعاً، لو ملكتُ  العظيمة، وإكسري حياة يُكسِ
أو  بالتهديد  إسكايت  إن  ثم  تردد.  بال  لفديتُها  افتدهيا،  أن  واقتىض  بدين،  ذرات  بعدد  رؤوساً 
نطقَ الرحيمُ الكريم  اإلزالة، سيجعل ألف لسانٍ ينطق بدل لسانٍ واحد. ورجائي يف اهللا أن يُ
األرواح  يف  وقرتْ  التي  النور  برسالة   ، الساكتِ الواحد  لساين  بدل  األلسن  آالفَ  اجلالل  ذو 

عرب عرشين سنةً ماضية.
ئلت عنها كذنب كبري مسألة تافهة إالّ أنني سُ

من  وأمثاهلا  املحكمة  يف  عاممتك  تنـزع  وال  رأسك  عىل  القبعة  تضع  ال  إنك  يقولون:  
الدوائر الرسمية ، بمعنى أنك ترفض تلك القوانني، علماً أن رفضها يوجب عقوبة شديدة.

اجلواب:  إن ردّ القوانني يشء، وعدم العمل هبا يشء آخر مغاير عنه تماماً؛ فإن كانت 
، فعقوبة اآلخر يوم واحد من  السجن أو غرامة نقدية قدرها لرية واحدة،  عقوبة األول اإلعدامَ
أو إنذار أو توبيخ. فأنا ال أعمل بتلك القوانني، ولست مكلفاً هبا، ألنني أعيش عيش االنزواء، 

فهذه القوانني ال ترس عىل املعكتفني املنـزوين.
قد  الداخلية»  و«وزارة  شهر»  و«أسكي  حماكم  «إسبارطة»  أن  من  الرغم  عىل  تنبيه:  
صادرت كتبي اخلاصة -املرتاكمة منذ عرش سنوات- ورسائيل اخلاصة، فإهنم مازالوا ينقبون 
مجيع  رغم  قط،  يشء  عىل  يعثروا  مل  بأهنم  واعرتفوا  رسية،  منظمة  وجود  من  به  اهتمونا  ا  عمّ

تدقيقاهتم الصارمة.
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٣١٦                                                                                                            سيرة ذاتية   
فأنا أقول:  «أهيا السادة! عبثاً ترهقون أنفسكم؛ إن كان ما تبحثون عنه موجوداً، فعدم 
استطاعتكم العثور عليه طوال هذه املدة يعني أن وراء هذا األمر قوة ال تُقهر ودهاء ال يُغلب 
ا يكفيكم إحلاق الرضر بالكثريين من  األبرياء،  وال يُصد. فال مناص لكم إالّ مصاحلته. وإالّ أمَ
بام يمسّ غرية اهللا، فيكون وسيلة لنـزول املصائب أمثال الغالء والقحط والوباء؟ علماً أن من 
املحكمة  أمام  دافع  وقد  حتسب،  دون  الغرباء  إىل  أرساره  بأخفى  يبوح  املزاج  عصبي  مثيل  هو 
العسكرية العرفية دفاع  الرجال األبطال، والذي يضطر يف الشيخوخة إىل التحرز واختاذ احليطة 
بإقامة  الرجل  هذا  اهتام  إن  أقول  العاقبة...  املجهولة  احلوادث  عن  مسلكه-  -وفق  واحلذر 

تنظيم رسي -ال يمكن كشفه قط- سذاجة يف منتهى البالهة، أو كيد مدبّر بال شك.
أطالب بحق يل من  اهليئة احلاكمة!

إن ما صودر من كتبي تفوق قيمتها -عندي- أكثر من ألف لرية، حيث إن قسماً منها 
أخروي  إيامين  هو  ما  والسيام  سنة،  عرشة  اثنتي  قبل  وامتنان  اعتزاز  بكل   أنقرة  مكتبة  قبلته 
فهام   ، لديّ أمهيتهام  فلهام  والعرشين»  التاسعة  و«الكلمة  عرش»  التاسع  كـ«املكتوب  خالص 
من  أقسام  عرشة  من  قسماً  يبينان  ألهنام  ذلك  معنوية،  ثروة  من  أملك  ما  وكل  حيايت  حصيلة 
بتني خاصتني لنفيس. عالوة عىل  . فضالً عن أنني استكتبتهام مذهّ إعجاز القرآن بياناً واضحاً
يشء  الرسائل  هذه  يف  يكن  مل  وملا   - نسخٍ أربعِ  أو  ثالثِ  بني  رسالة  الشيوخ -من  من  نسخة 
ذكريات  ختص  التي  العربية  والرسائل  الرسائل  هذه  بإعادة  كياين  بكل  فأطالب  الدنيا  خيص 
شيخوختي، فتلك الكتب أُنيس وسلواين وأصدقائي يف هذه الدنيا التي أثقلت كاهيل بخمسة 

أصناف من االغرتاب، حتى لو كنت يف  السجن أو القرب.
اآلهات  فاحذروا  تطاق.  أن  يمكن  ال  غربة  إىل  دفعي  يعني  الكتب  تلك  من  فحرماين 

والزفرات التي تنطلق نتيجة هذه املضايقات الثقيلة املرهقة.
أطالب رئيس املحكمة وأعضاءها بحق مهم

وهو أنني  لست وحدي موضوع البحث يف هذه القضية كي تُحل برباءيت بعد إطالعكم 
عىل حقيقة احلال؛ ذلك ألن الشخص املعنوي ألهل العلم والتقو قد أُسقط عليه ظل االهتام 
يلزم  مما  اطمئنان،  وعدم  ارتياب  نظر  إليهم  تنظر  أيضاً  احلكومة  وأصبحت  الشعب،   لد
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شهر                                                                                     ٣١٧ أسكي  سجن    فــي 

 أهل العلم والتقو أن يعرفوا كيف يتجنبون حماوالت مرضة مخلّة. لذا أطلب نرش دفاعي 
 الذي كتبت القسم األخري منه مطبوعاً باحلروف اجلديدة، كي ال ينخدع  أهل العلم والتقو
باملؤامرات وال يتقربوا إىل حماوالت فيها رضر وخطورة، ولينجو الشخص املعنوي من التهمة 
لد الشعب، ولتطمئن احلكومة كذلك إىل  أهل العلم والتقو ويزال سوء الفهم وال تتكرر 

أمثال هذه احلوادث املرضة التي تلحق األرضار باحلكومة والشعب والوطن.
حكاية أوردهتا يف الئحة االعرتاض

ر حال غربتي وانعدام النصري،  لقد بينت هذه احلكاية يف الئحة االعرتاض، وهي تُصوِّ
وهو  الناس،  عن  واملعزول  شهور  أربعة  منذ  برسالة  ولو  عني،  بالسؤال  أحد  اهتامم  وعدم 
يقتحم قضية مصريية بني املوت واحلياة، فضالً عن تنفري الناس عنه ببث اإلشاعات املغرضة. 
واحلكاية هي أنه ابتُيل سلطان يف غابر الزمان بداء ال دواء له إالّ دم طفل، فأعطى والدٌ 
طفله قرباناً مقابل ثمن، بناء عىل فتو احلاكم. ولكن الطفل بدأ يضحك أمام املجلس بدالً 
من البكاء واالستنجاد، فقيل له: لِمَ ال تستغيث! وال تشكو بل تضحك؟ فأجاهبم: إذا ابتىل 
اإلنسان ببالء فإن أول ما يلتجئ إليه هو والده، ثم إىل احلاكم، ثم إىل السلطان؛ فوالدي يبيعني 
ألُذبح، واحلاكم يصدر قراره بقتيل، وها هو السلطان ينتظر دمي. فهذه احلالة العجيبة الغريبة 

د مثلها ال تقابل إالّ بالضحك. والقبيحة املنفرة والتي مل يشاهَ
وهكذا يا سيد « شكري قايا»(١) أصبحنا نحن كذلك بمثابة ذلك الطفل، فبينام يقتيض 
وزارة  إىل  ثم  املحكمة،  عدالة  إىل  ثم  احلكومة،  يمثل  الذي  املدينة  وايل  إىل  وضعنا  نعرض  أن 
(١) والدليل عىل مد انخداع  شكري قايا باألوهام الواهية ومد حقده الدفني هو أنه يأيت بنفسه من  أنقرة مع مائة من 
رجال اجلندرمة (الدرك) ومخسة عرش من رجال الرشطة، ألجل دفع شخص غريب مثيل مع ثلة من إخواين املساكني 
إىل  املحكمة. وكأن ما يف «إسبارطة» من قوة اجلندرمة وفرقة من اجليش غري كافية للغرض. مما ولّد جواً من اإلرهاب 

والقلق لد الناس.
رصف  إذ  لرية،  آالف  ثالثة  أو  ألفني  الشعبَ  ر  خسّ هذا  بفعله  لكنه  واحد،  رشطي  يؤدهيا  أن  يمكن  املهمة  هذه  إن   
لنقل  األبرياء -الذين أخليت سبيلهم- من «إسبارطة» إىل  «أسكي شهر» مخسامئة لرية فضالً عن تعريضهم إىل ألوف 

األرضار، عالوة عىل زعزعة موقعهم االجتامعي لد الناس.
الذي  الوقت  ففي  املسكني.  الشعب  وبسعى  البالد  وبأمن  الداخلية  بإدارة  الرضر  إحلاقه   مد تبني  األوضاع  فهذه   
حتتاج الداخلية إىل النظام واألمن والسكون.. فإن إحداث قضية كبرية من اليشء والتسبب يف أرضار جسيمة وجعل 
عي أن شخص  شكري قايا قد ارتكب جرماً قانونياً  احلبة مائة قبة وإجراء أمور غري قانونية باسم القانون، جيعلنا ندّ

كبيراً فنشكوه إىل  وزير الداخلية  شكري قايا.(املؤلف)
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٣١٨                                                                                                            سيرة ذاتية   
الداخلية لبيان  الظلم الواقع علينا وختليصنا من أيدي  الظاملني، إذا بنا نشاهد أن  وزير الداخلية 
-الذي هو آخر مرجع يستمع إلينا- هو املبتىل بداء الغرور فيطلب دمنا ويريد القضاء علينا 
. بحجج واهية تافهة، سائراً عىل خطأ كبري بإضفائه لون احلقيقة لألوهام التي ال أصل هلا قطعاً
ونحن بدورنا نشكو شخص  شكري قايا إىل  وزير الداخلية  شكري قايا. فإن كانت هذه 
املحكمة تريد احلفاظ عىل احلرية  التامة حقاً وال ترضخ أمام الضغوط أياً كانت وحتكم وفق 
قايا  شخص  شكري  عىل   الدعو يقيم  من  أول  كنا  بالعدل،  الشعور  من  اهليئة  وجدان  يف  ما 
لو نعلم أهنم يستمعون إلينا، ذلك ألنه منذ سنة واجلواسيس يرفعون التقارير اليومية عنا إليه 
وبناء عىل طلبه اليومي أو -يف األقل- األسبوعي. وبذلك لفت أنظار  اجلواسيس وأفراد األمن 

نا للذبح كام تعدّ األضحية. إلينا وأعدّ
حقاً  العدالة -وهم   سو يشء  يف  تفكر  أن  احلكومة  هليئة  ينبغي  ال  الذي  الوقت  ويف   
متمسكون هبا- إالّ أهنم مل يتحملوا ضغط السيد  شكري قايا، لذا ال يخلّون سبيلنا بل يامطلون.

الوجداين  واجبهم  فكان  إسبارطة،  بوالية  املحلية  للحكومة  األمن  وأفراد  الوايل  أما 
برسعة،  سبيلهم  إلخالء  والسعي  غريهم-  من  -أكثر  إسبارطة  من  املوقوفني  األبرياء  محاية 
إالّ أهنم -بخالف ذلك- يسعون للقضاء عليهم بالتجويع والسيام الفقراء املحتاجني منهم، 

فقطعوا عنهم األرزاق املقررة هلم بناء عىل معاذير تافهة باطلة.
بمثل   -بالشكو بالضحك -ال  نقابلها  البكاء،  درجات  أقىص  تثري  التي  احلالة  فهذه 

ضحك ذلك الطفل، حميلني قضيتنا إىل اهللا العزيز اجلبار ومتوكلني عليه.
مقدمة أُحلقت مؤخراً للدفاع األخري

، من جراء  ى الشديدة الثقيلة عليّ لقد أُخطر عىل قلبي فجأة يف اليوم الثالث من الحمّ
التسمم. فمنعتني من تناول يشء خالل ثالثة أيام إالّ كأساً من لبن وكأساً من حليب، فكتبت 
إىل  ونقص  فتعود  شدة  فيها  كانت  فإن  املحكمة،  يف  لدفاعي  كمقدمة   - اخلاطرة -تبركاً تلك 
مريض، وقد حاولت أن أبيّن احلقيقة صائباً ما وسعنى ذلك وأُظهرها كام هي هبذا القدر حيث 
إنني اضطررت إىل الدفاع عن مائة شخص، مع اإلرهاق الذي أصاب الدماغ والبؤس الذي 

نعانيه واألحوال املزعجة التي نعايشها.
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شهر                                                                                     ٣١٩ أسكي  سجن    فــي 

إن قصدي من أسلويب الذي ينطوي عىل مبارزة منظمةٍ رسية رهيبةٍ يف مجيع صفحات 
دفاعي هي اآليت:

تتعرض  أن  هلا  ينبغي  ال  الدولة»  عن  الدين  قبلت «فصل  التي  اجلمهورية  احلكومة  إن 
للمتدينني بسبب دينهم كام ال تتعرض للملحدين بسبب إحلادهم.

متحررة،  وهي  حيادية  تكون  أن  ينبغي  التي  اجلمهورية  حكومة  أميّز  أن  أريد  وكذا 
موظفي  وتستغفل  املؤامرات  حتيك  والتي  لإلحلاد  املنحازة  الرهيبة  الرسية  املنظامت  عن 
احلكومة. فأريد أن تظل احلكومة بعيدة كل البعد عن هذه املنظامت. فأنا -يف احلقيقة- إنام 
بجد  يتعقبون  فهؤالء  الدولة،  وظائف  إىل  منهم  بعض  تسلل  الذين  املتآمرين  أولئك  أجاهد 
ويسعون  عليهم،  حيقدون  الذين  باملتدينني  يلصقوهنام  جاهزتان،  هتمتان  ولدهيم   املتدينني، 

احلكومة هبام. الستغفال 
إحداها:  الرجعية التي تعني عدم امليل إىل إحلادهم.

واألخر:  استغالل الدين أداة للسياسة، بمعنى اتباع هذه احلكومة اإلسالمية اإلحلاد 
حاشا ثم حاشا.(١)

املرضة  املفسدة  الرسية  املنظامت  تلك  أفكار  ج  تروّ ال  اجلمهورية  احلكومة  إن  نعم، 
بالوطن والشعب وال تنحاز إليها بال شك. بل مقتىض قانون اجلمهورية منعها، إذ االنحياز إىل 
منها.  بالضد  يكون  حيث  للجمهورية  احلقيقية  األسس  تنفيذ  حيقق  ال  املفسدين  هؤالء  أمثال 
ومتعدياً  ظالماً  كان  منا  فأيّ  املفسدين.  أولئك  وبني  بيننا  عدالً  ماً  كَ حَ تظل  أن  احلكومة  فعىل 

فلتحكم بيننا بالعدل.
يوم  إىل  هكذا  وسيبقيان  اخلليقة  بدء  منذ  يتصارعان  واإليامن  الكفر  أن  ينكر  ال  نعم، 
ن علينا تعدٍّ صارخ من  القيامة. فكل من يقف عىل كنه قضيتنا هذه يدرك أن اهلجوم الذي شُ

. الكفر عىل املتدينني مبارشة، ليس إالّ
الرشق  يف  أكثر  األنبياء  وبعثة  وأوروبا  الغرب  من  واحلكامء  أكثر  الفالسفة  ظهور  إن 
(١) أي إهنم يقولون «إن سياسة احلكومة هي اإلحلاد، وفق نظرهم وإن خدمتنا لتحقيق اإليامن برسائل النور املرتشحة من 

.« نصوص القرآن احلكيم، سياسة ختالف سياسة احلكومة. فيفرتون افتراءً عظيماً جداً
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وآسيا رمز من القدر اإلهلي، أن املهيمن عىل  آسيا هو الدين. وال شك أن احلكومة اجلمهورية 
التي هي يف مقدمة  آسيا ستستفيد من هذه الناحية الفطرية آلسيا. وجتعل قاعدهتا يف احلياد متيل 

إىل جهة التدين أكثر من ميلها إىل الكفر.
تعارض  النور  رسائل  أجزاء  يف  مسائل  وجود  وهي  مسألة،  تطرح  ربام  الثانية:   املادة 
القانون. فهذه اجلهة ختص املحكمة. ولكن الرسائل نفسها تضم أكثر  من مائة من الكشفيات 
هذه  ألن  ذلك  منها.  واحد  كشف  حق  ضياع  وعدم  الكاشف  حق  صيانة  فينبغي  املعنوية 
أحد  يتملك  أن  يمكن  فال  واألدباء،  العلم  وأهل  احلقيقة  لد  أهل  أمهيتها  هلا  الكشفيات 
كشف الكاشف، وإذا ما ادّعى متلكه فعىل الكاشف أن يقيم عليه الدعو. وهذا قانون جار 

يف الدول كلها.
قد  املستقبل،  يف  احلكومة  موافقة  باستحصال  نرشها  يف  أرغب  التي  النور  رسائل  إن 
سعيت منذ ما يقرب من ثالثني سنة عىل تأليفها وكشفها، فهي نتيجة مساعيّ وثمرة تدقيقايت 
من  مائة  تُظهر  فهي  سنة،  مخسني  منذ  خمتلفة  منابع  يف  اجلارية  وحتريايت  الفكرية  وجماهدايت 
الكشفيات املعنوية احلاوية عىل أُلوف من احلقائق، كل ذلك يف أجزاء يفوق عددها عىل مائة 
رسالة. لذا فطرح مخس عرشة نقطة منها -ال توافق بعض القوانني- وجعلها يف صورة اهتام، 
وضياع  احلقائق  هذه  ضياعَ  يسبب  حيث  اآلخرين.  قبل  من  ومتلكها  لرسقتها  املجال  هتيئ 
حقوقي املتعلقة هبا. ومن هنا فإين أطالب -قبل كل يشء- بصيانة حقي باسم احلقيقة واحلقوق 

وأرجو أن تكون هذه أول جهة تنظر إليها حمكمتكم العادلة.
بني  تكون  أن  جيب  جرم  أداة  تومهها  نتيجة  املصادرة  رسائيل  تتضمنها  التي  احلقائق  إن 
فأطلب  األكاديمية،  الدراسات  وحمققي  والفلسفة  العلم  جتاه  أهل  إثبايت  مصدر  ألهنا   ، يديّ
إعادهتا يل إلجراء تثبيت الكشفيات واملناظرات العلمية التي فيها. وحتى لو حكمتم عليّ فال 
تكون تلك الرسائل حمكومة. وال بد أن تكون رفيقتي يف  السجن. وال شك أن املحكمة العادلة 
وعدالتها  ورشفها  املحكمة  كرامة  خيدش  والذي  احلاقدين  أقوال  إىل   اإلنصات  عن  ترتفع 

وستجعل إن  شاء اهللا مؤامراهتم عقيمة بائرة.
كثرية  حقائق  هبا  ترتبط  التي  السامية  احلقيقة  باسم  بل  وحده،  باسمي  أقول  ال  فأنا 
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وحقوق أبرياء كثريين مستنداً إىل أن املحكمة ال تعرف مقاماً أسمى من إحقاق  احلق والعدل. 
فينبغي  تنفذها.  التي  العدالة  مقتىض  هو  خارجي  تأثري  أي  عن  والبعد  العدالة  إنقاذ  إن  بل 

اإلرساع يف دفع هذه األوهام الباطلة بإعالن احلرية لرسائل النور.
املادة الثالثة:  يفهم من الذنب املوهوم الذي يسند إلينا استلزام حمكوميتي، حيث يراد 
أن يمسنا ظاهر «املادة ١٦٣» (١) من قانون اجلزاء وعموميتها، وبتعبريها العام من دون أخذ 
تضم  لديكم  الرسمية  املضابط  يف  املسجلة  دفاعايت  أن  رغم  االعتبار.  بنظر  االحرتازية  القيود 
أجوبة حقيقية قاطعة ملا أُسند إلينا. فتُنتقد وتُعاقب رسائل النور بسبب عرش أو مخس عرشة 
ر حق قدرها الحتوائها عىل مائة من الكشفيات املعنوية ومئات  نقطة بدالً من أن تُكافأ وتقدّ
وحق  هذا،  بحقي  أن أطالب  حقي  من  أليس  جزء.  مائة  من  أكثر  يف  وهي  املهمة  احلقائق  من 

حرية رسائل النور؟ بل هذا أمر رضوري.
املادة الرابعة:  إن الذين هيامجونني إىل اآلن ويثريون احلكومة علينا، أصحاب أغراض 
بـأننا  باهتامنا  أوالً  فبدؤوا  رضبنا.  ألجل  وطرقوه  إالّ  باباً  تركوا  ما  إذ  شك.  بال  وأحقاد 
«أصحاب طريقة صوفية» ومل يعثروا عىل يشء يثبت اهتامهم، ثم هتمة «تأسيس مجعية» ثم هتمة 
دون  بنرشيات  والقيام  للدولة  معارضة  رسية  تنظيامت  وتشكيل  االنقالب  قوانني  «معارضة 
النهاية  ويف  إلدانتنا.  شيئاً  جيدوا  مل  هذا  ومع  الكثرية،  االهتامات  من  وأمثاهلا  حكومي»..  إذن 
- من دون  يريدون سحب مادة قانونية علينا -بام ال يقبله عاقلٌ وال يعطي هلم احلق منصفٌ

اعتبار بقيودها االحرتازية، مستفيدين من عمومية ظاهرها.
نعم، ال يقبَل من له ذرة من عقل وله ذرة من إنصاف يف الدنيا كلها املادة التي سنبحثها 
ألجل  الدين  يستغل  الكردي  سعيداً  هي «أن  تلك  حمض؛  وهبتان  افرتاء  إنه  حتماً  سيقول  بل 
، وما يقرب من عرشة منها  السياسة» فالدالئل التي تفند هذا الزعم تبلغ أكثر من عرشين دليالً

أدرجت يف املضابط الرسمية لدفاعايت. أذكر أحد األدلة فقط بشهادة مئات الشهود:
يف  أخالئي  وبشهادة  سنوات،  تسع  مكثت  فيها  التي  «بارال»  قرية  أهايل  بمشاهدة 
إسبارطة التي أقمت فيها تسعة أشهر، وبإشهاد أخالئي الذين يعرفونني عن كثب، إين مل أقرأ 
(١) ينص هذا القانون عىل معاقبة كل من سعى إلقامة دولة دينية يف  تركيا أو استغل الشعور الديني يف هذا السبيل، وهو 

القانون الذي اتكأت عليه مجيع احلكومات لرضب  احلركات اإلسالمية يف  تركيا.
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مل  بل  سنة.  عرشة  ثالث  منذ  السياسة  حال  لسان  هي  التي  جريدة  أية  أطلب  ومل  أستمع  ومل 
وتثري  شخيص  مع  مساساً  هلا  أن  يظن  وقائع  إىل  تطرقت  التي  اجلرائد  عىل  االطالع  يف  أرغب 
الفضول لد الناس، ومل أقرأها ومل أستقرئها. أيُقال لسعيد: إنه «جيعل الدين أداة للسياسة» 
والذي يعني أن الدين احلق الذي آمن به وهو احلقيقة السامية املقدسة واإليامن احلقيقي جيعله 
اإلثمُ  فيه  مختلطٍ  ملقصد  الكثريين،  حقوق  فيه  تضيع  عقيم  دينء  ملقصد  آلة  أي  للسياسة،  آلة 
أهنا  احلكومة،  أجرهتا  التي  العميقة  التدقيقات  بعد  تبينت  التي  النور  بـرسائل  بامذا؟  الكثري، 
متوجهة لآلخرة واإليامن وإىل احلقيقة ال غري، فيام عدا مخس عرشة مادة فيها.. أال يَفهم من 
يتفوه هبذا الكالم أنه أبعد من العقل والوجدان؟ فال ريب أن املحكمة العادلة ستدفع بمثل 

هذه األوهام الباطلة واإلسنادات الظاملة وحتق احلق يف حقنا.
فعىل الرغم من أن اجلهل بالقوانني ال يشكل عذراً لد األكثرية، فإن من كان يف قرية 
نائية، حتت الرتصد واملراقبة، ويف بلد غري بلده، عازفاً عن الدنيا، ومقيماً إجبارياً منفياً هناك، 

وتتواىل عليه اإلزعاجات باستمرار، ال شك أن جهله بالقوانني يشكل عذراً لد  املنصفني.
فذاك الرجل هو أنا، فلم أكن أعلم أية مادة قانونية التي يؤاخذونني هبا بوهم خاطئ. 
بل مل أكن أستطيع التوقيع باحلروف اجلديدة. وقد ال ألتقي أحداً طوال عرشة أيام سو من 
وا إليّ يد التعاون. عالوة عىل ذلك ال  يعينني يف أموري اخلاصة، فاجلميع هيربون من أن يمدّ
أمتكن من توكيل حمام يدافع عني. وقد اختذت دستور  «إنام احليلة يف ترك احليلة» دستوراً طوال 
حيايت، فامزلت أقول الصدق واحلق واحلقيقة والصواب يف املحاكامت. وبناء عىل ما ذكر فمن 
مقتىض العدالة النظر بالتسامح إىل تعابريي التي ال توافق القوانني احلارضة واألصول الرسمية 

يف دفاعايت أو يف عدد من رسائل النور.
حة يف رسالة االعرتاض عىل الئحة االدعاء،  إن النقاط التي ظلت جمملة يف دفاعايت موضّ

.وما جاء يف االعرتاض من مواد جمملة موضحة يف الدفاعات، فالواحدة تكمل األخر
إن ما تضمنته «املادة ١٦٣» مع القيود االحرتازية من معنى، وما قصد هبا واضع القانون 
هو أالّ يكون مبعثاً لإلخالل باألمن. وحيث إنه ليس هناك إشارة وال أمارة وال ترشح يومئ 
إىل اإلخالل باألمن، ال فيّ وال يف رسائيل، فهذه املادة إذن ال عالقة هلا بقضيتنا إطالقاً وليس 
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يليق  ال  لذا  الرسمية.  املضابط  يف  كام  قاطعاً  إثباتاً  هذا  أثبتنا  وقد  العقوبة.  تستلزم  جهة  هناك 
بجالل العدالة إبراز هذه املادة القانونية ومؤاخذتنا هبا بتأثري األوهام املذكورة يف البداية. فأنا 

أطالب برباءيت وأقول كلمتي األخرية: 
 ﴿ Ø × Ö Õ﴾   (آل عمران:١٧٣)

  ﴿ ¬ ®̄  ° ± º ¹  ̧¶ μ  ́³ ² « ¼ ½ ¾﴾  (التوبة:١٢٩)
اعرتاض عىل الئحة االدعاء

أيتها  اهليئة احلاكمة ويا أهيا  املدعي العام!
إن كل مادة وردت يف الئحة االدعاء العام حول سبب اهتامي أجيب عنها يف دفاعايت 
وثالثني  خمساً  البالغ  األخري»  و«دفاعي  التحقيق.  دائرة   لد الرسمية  املضابط  يف  املسجلة 
نقطة  إىل  واإلنصاف  العدالة  نظر  ألفت  أن  ألجل  ولكن  االعرتاض،  من  بدالً  أقدمه  صفحة 

مهمة أقول:
عدم  رغم  والنظام،  باألمن  اإلخالل  بمحاولة  اهتامي  يقبل  وجدان  أو  إنصاف  أيّ   
ح حول اإلخالل باألمن والنظام منذ عرش سنوات صادر مني، وأنا  وجود أية أمارة أو ترشّ

املظلوم وحتت املضايقات يف والية إسبارطة؟
ر وجه تنفيذ «املادة القانونية ١٦٣» بحقنا فيجب أن يشمل أوالً رئاسة الشؤون  فلو فسّ
الدينية، ومجيع األئمة واخلطباء والوعاظ، ألننا مشرتكون معهم يف اإلرشاد والتوجيه إىل احلياة 
والنظام  باألمن  خيل  الديني  اإلرشاد  إن  أي  الواضح،  اخلطأ  املفهوم  هذا  ر  فسّ لو  إذ  الدينية. 

الداخيل فعندئذ يصبح شامالً للجميع.
نعم، إن يل جهة تفوق عليهم وهي إيضاح احلقائق اإليامنية إيضاحاً قاطعاً ال شبهة فيه 
- ورود اعرتاض عىل أهل الدين عموماً فإن هذه احلالة  وال ريب. ولو فرض -فرضاً محاالً

تكون وسيلة إلنقاذنا من االعرتاض.
إنه بال شك ال يليق بنظر العدالة إلقاء عرشين من  األبرياء يف  السجن وجعلهم يف حالة 
بؤس وشقاء بعيدين عن أهليهم وذوهيم وعن مساعيهم وشغلهم بسببـي أنا، وبناء عىل مادة 
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مل يثبت منها يشء عليّ بعد إجراء التحقيقات بشأين إىل هذا احلد، بل حتى لو ثبت فال يشكل 
ذنباً من وجهة نظر العدالة احلقة، وحتى لو كان ذنباً فأنا املسؤول عنه. نعم، فلقد ترضر ضرراً 

بالغاً -بالتوقيف واحلجز- كثريون جداً من  األبرياء بسبب أدنى عالقة معي.
«الشيخ   الرشق  حوادث  يف  االشرتاك  عن  ينمّ  ما  نفيي  حول  االدعاء  الئحة  يف  ورد 

سعيد». 
تفاصيل  وتوجد  إال،ّ  ليس  واحلذر  باحليطة  األخذ  قبيل  من  نفيت  أجيب:  «إنني  فأنا 
عن  منـزوياً  اآلن-  هو  -وكام  آنذاك  كنت  فلقد  احلكومة.   لد سجيل  يف  املوضوع  حول 
الناس. إذ ملا كنت وحيداً فريداً يف مغارة عىل جبل، مع خادم، أخذوين وفرضوا عليّ اإلقامة 
النهاية  ويف  يف  «إسبارطة».  واحدة  وسنة  قرية  يف  منها  تسع  سنوات،  عرش  ملدة  اإلجبارية 

املصيبة». ابتلوين هبذه 
الئحة االدعاء الثالثة

وردت الفقرة اآلتية يف الالئحة:
«حينام كان يف بارال أنشأ عالقات  مع الناس، البعيد والقريب، وضمن منهم املعونات 
فاً رسائل عدة سامها رسائل النور واستكتب جزءاً جزءاً منها  املادية واملعنوية، وبدأ نشاطَه مؤلِّ
بالتتابع وكثّرها بنسخ كثرية ونرشها بصورة خفية بداللة رجاله وبوسائل شتى حتى نرشها يف 
كل من أنطاليا وأيدن وميالس وأغريدر ودينار ووان وأمثاهلا من املناطق، ووضع عىل بعض 
هذه الرسائل التي تؤثر يف األمن الداخيل أهنا رسائل رسية خاصة أو شبه خاصة، وهبذا أظهر 

ما كان يستهدفه من هذه الرسائل...»
أقدم اجلواب اآليت القاطع الواضح، مع «الدفاع األخري» املسجل يف املضابط الرسمية 

والبالغ خمساً وثالثني صفحة، عىل صورة رسالة اعرتاض فأقول:
«حاشا ومائة ألف مرة حاشا هللا.. ال ولن أجعل علم اإليامن أداة ليشء قط سو مرضاة 
اهللا. وال حيق ألحد كائناً من كان أن جيعله.. وقد ألفت مائة وخمساً وعرشين رسالة حتت اسم 
رسائل النور خالل عرشين سنة.. والتي عليها «رسائل خاصة رسية» ثالثة منها. وجعلناها 

خاصة لئال تكون مدار غرور ورياء.
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واآلن أضطر إىل نزع ستار الرسية عن تلك الرسائل فأقول: إن إحد تلك الرسائل 
اخلاصة هي «الكرامة الغوثية». والثانية «الكرامة العلوية» والثالثة «رسائل ختص اإلخالص». 
قدس  الكيالين  والشيخ  عنه  اهللا  ريض  عىل  اإلمام  إشارات  عن  عبارة  الكرامة  يف  والرسالتان 
برس  اخلاصة  الرسالة  أما  مرة.  مائة  حدي  يفوق  بام  وتثمينها  القرآنية  خدمتي  تقدير  إىل  رسه 
اإلخالص فهي تنجي -بإذن اهللا- من الرياء والغرور واألنانية وهي ختص إخويت اخلواص. 

فام عالقة هذه الرسائل باألمن الداخيل حتى تكون موضع اهتام.
سنوات  تسع  قبل  كتبتها  رسائل  بضع  فهو  اخلاصة  الرسائل  من  الثاين  القسم  أما 
الكفري  واهلجوم  اعرتاضات  أوروبا  عىل  رداً  اإلسالمية»  احلكمة  يف  «دار   كنت  عندما 
الظامل  التعدي  من   شكو صورة  عىل  كتبتهام  ورسالتني  جودت»(*)  اهللا  السافر  لـ«عبد  

الشنيع عليّ من قبل بعض  املوظفني. ومها مذكورتان يف دفاعي.
وبعد تأليف هذه الرسائل األربع بمدة، منعتُ نرشها لئال متس قوانني التحرر وشؤون 
اثنني  أو  واحد  يف  فانحرصت  خاصة.  رسائل  إهنا  وقلت  األشكال،  من  شكل  بأي  احلكومة 
ياتكم  تحرّ رغم  كان  مكان  أي  يف  الرسائل  هذه  وجود  عدم  هو  ودلييل  اخلواص.  إخويت  من 
استيضاح  استلزم  ضوئها  ويف  الرسائل،  جلميع  «الفهرست»  عىل  حصلتم  أنكم  إالّ  الكثرية. 

جلت يف مضابطكم الرسمية.  هذه النقاط. وقد أجبت عنها وسُ
ترد يف الئحة االدعاء أسامء مناطق عديدة وحماولتي نرش رسائل النور بوساطة رجايل 
: إين أعيش غريباً وبال نصري يف قرية نائية، وال أجيد الكتابة، يتجنب الناس  هناك. أقول جواباً
الكالم  إطالق  احلقيقة  خالف  هو  فكم  الدائم.  والرتصد  املراقبة  حتت  لكوين  معاونتي  عن 
: «إنه حياول النرش وتعميم الرسائل».. إلرسايل بعض اخلواطر اإليامنية إىل عدد حمدود  جزافاً
روا املوقف.. إذن فكيف  جداً من أحبتي-كذكر مجيلة- ال يتجاوزون مخسة أشخاص؟.. قدّ
يقال: إهنا نشرياتٌ إرسال رسالة أو رسالتني إيامنيتني إىل صديق يف «وان» علماً أنني انشغلت 
ي بكثري. ال  بالتدريس هناك مخس عرشة سنة ونلت توجه الناس وإقباهلم عليّ أكثر من حدّ
شك أنى ال أستطيع النرش حيث ال مطبعة يل وال كتّاب وال أجيد الكتابة، ولكن رسائل النور 
هلا جاذبية تنترش بنفسها. إالّ الكلمة العارشة التي ختص احلرش قد طبعناها، قبل إقرار احلروف 
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٣٢٦                                                                                                            سيرة ذاتية   
عليها.  منهم  أحد  يعرتض  ومل  والوالة،  والنواب  احلكومة  مسؤولو  عليها  وحصل  اجلديدة، 
ونُرشت منها ثامنامئة نسخة. وملناسبة انتشارها حصل بعض الناس عىل رسائل مشاهبة هلا من 
حصل  الذي  االنتشار  هبذا  انشرحتُ  قد  أين  جرم  وال  اخلالصة،  األخروية  اإليامنية  الرسائل 
بنفسه، ودون اختيارنا. وقد كتبت تقديري هذا عىل صورة حث يف بعض مكاتيبي اخلاصة، 
عرشين  أو  عرش  مخسة   لد كتبي  عىل  عثروا  شهور  ثالثة  منذ  الدقيقة  التحريات  وبنتيجة 
» وجدانُ رسائلَ لد عرشين من  شخصاً يف هذه البالد الواسعة. تر كيف تكون «نشرياتٍ
شيئاً  يستهدف  إنه  يقال:  وكيف  والنرش؟  التأليف  يف  عمره  من  سنة  ثالثني  قىض  مَن  أصدقاءِ 

وراء هذه النرشيات؟
أهيا السادة! لو كنت أبتغي دنياً أو سياسة لكانت عالقتي تظهر بامئة ألف شخص وليس 

. بخمسة عرش أو عرشين شخصاً
وعىل كل حال ففي «دفاعي» لديكم تفاصيل أكثر وإيضاح بخصوص هذه النقطة.

*  *  *
جاء يف الئحة االدعاء اعرتاض عىل حقيقة وهي اجلواب العلمي ويف غاية الوضوح عىل 
﴾  (النساء:١١)    l  k j i h ﴿ اجلليلتني    اآليتني  حول  احلديثة  املدنية  اعرتاض 

﴿ º « ¼ ﴾  (النساء:١١) علماً أن تلك احلقيقة وردت يف مجيع التفاسري.
حتل  اآلتية: «ال  العبارة  انتقاد   - أيضاً من «الفهرست»  االدعاء -نقالً  الئحة  يف  وورد 

الرتمجة حمل األلفاظ القرآنية واألذكار املأثورة».
 . قطعاً االعرتاض  تقبل  ال  علمية  حقيقة  وهي  سنوات  ثامين  قبل  حدثت  املسألة  هذه 
ترمجتها.  احلارض-  الوقت  متطلبات  بعض  -حسب  قبلت  طويلة  مدة  بعد  احلكومة  ولكن 

فكيف تستعمل إذن تلك احلقيقة العلمية ضدي؟
ورسالة شكو عبارة عن أربع نقاط مل أسلّمها ألحد من الناس. وهلذا مل يعثر عليها، 
أصدقائه،  من  وثلة  الناحية  مدير  قبل  من  مسجدي  عىل  الوحيش  الظامل  التعدي  عن  تبحث 

وسوء ترصف القائمقام ومأموريه معه.
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شهر                                                                                     ٣٢٧ أسكي  سجن    فــي 

احلرش»  «رسالة  سطور  عدد  أن  اللطيفة  التوافقات  يف  بحث  االدعاء  الئحة  يف  وورد 
يوافق تاريخ تأليفها، وتاريخ إعالن اجلمهورية الالدينية العلامنية التي تفصل الدين عن الدنيا 
والذي هو أمارة إنكار احلرش... وهذا يعني أنه من املحتمل أن يُظهر  أهل الضاللة واإلحلاد 
إنكار احلرش مستفيدين من حياد اجلمهورية التي ال تتعقب الدين وال الكفر، وتظل عىل احلياد. 

وليس يف ذلك اعرتاض عىل احلكومة، بل إشارة إىل حياد احلكومة.
أن  يطيقوا  فلم  الضاللة،  الثامنامئة  أهلَ  بنسخها  العارشة»  تْ «الكلمة  أخرسَ لقد  نعم، 
هم الحشرَ يف قلوهبم ومل تُتح هلم فرصة كي ينطقوا به، فكمّت  خيرجوا أضغاهنم، فدفنتْ إنكارَ

أفواههم برباهينها الدامغة.
أصبحت  احلرش  وهو  عظيم  إيمانيّ  ركن  عن  تبحث  التي  العارشة  الكلمة  إن  نعم، 
كالسور الفوالذي حول اإليامن. وأسكتت  أهل الضاللة. فال جرم أن احلكومة اجلمهورية قد 

ت ورضيت هبا حتى تناقلتها أيدي  املسؤولني الكبار بحرية تامة.. رّ سُ
أيتها  اهليئة احلاكمة! 

لو كان هدف رسائل النور الدنيا أو قُصد هبا قصدٌ دنيويٌ لكانت عشراتُ األلوف من 
مواضع النقد يف مائة وعرشين رسالة تلفت إليها األنظار.. فهل جيوز منع بستان طيب وإدانة 
طيبة  فاكهة  ألف  وعرشين  مائة  بني  من  لكم  بالنسبة  رة  مُ فاكهة  عرشة  مخس  بوجود  صاحبه 

لذيذة.. أُحيلُ ذلك إىل وجدانكم العادل.
ولقد بينتُ يف دفاعي األخري أنني منذ ثالثني سنة أجبتُ ومازلت أجيب عىل اعرتاضات 
فالسفة  أوروبا ومن يعمل عىل حساهبم يف داخل البالد من  امللحدين الذين حييكون مؤامرات 

املكر اليسء. فكل من يدقق رسائيل يدرك أن خماطبي فيها بعد نفيس هم أولئك.
فالسفة  أوروبا  عىل  أُنزهلا  التي  العلمية  اللطامت  تكون  صورة  بأي  أسألكم:  واآلن 
نستوعب  ال  إننا  احلكومة؟  ضد  أهنا  حلساب  األجانب،  يعمل  ملحد  كل  وجه  هبا  وأرضب 
هذا، إذ كيف يكون هذا األمر ضد احلكومة بل ال نورد احتماالً له قط! بل نر أن حكومة 
اجلمهورية الداعية إىل احلرية ترحب هبذه اللطامت العلمية املحقة، ترحب هبا باسمها وباسم 

القانون، فال تعتربها مواد مسؤولية واهتام.
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اليوم  ففي  االدعاء،  الئحة  تبليغ  بعد  أيام  ثالثة  خالل  االعرتاض  هذا  كتب  اعتذار:  
األول أتت الالئحة متأخرة وقرئت حتى املساء. ويف اليوم الثاين تُرجم القسم األعظم منها. 

فكتب هذا االعرتاض الطويل برسعة حيث مل أجد مجاالً لكتابته إالّ حوايل ست ساعات.
الرسمية  واألصول  القوانني  أجهل  فإين  بالناس،  االختالط  من  نعت  مُ قد  كنت  وملا 
احلارضة -كام ورد يف دفاعي- لذا فهذا االعرتاض الذي كتبته يف خالل أربع أو مخس ساعات 

سيكون غري منتظم ومشوشاً بال شك، أرجو أن تنظروا له بنظر التسامح.

الدفاع األخري
املقدم إىل حاكم اجلزاء

باسمه سبحانه
صفحة  عرشة  اثنتي  يف  الواردة  االهتامات  عن  «دفاع 

اخلاصة يب، من بني قرار االهتام البالغ ستني صفحة».
 إن األجوبة القاطعة عن املواد املذكورة يف قرار االهتام موجودة يف دفاعي املسجل لد
املضابط الرسمية لديكم. وأبرز هذا الدفاع هو األخيرُ البالغ تسعاً وعرشين صفحة مع رسالة 

االعرتاض البالغة تسع عرشة صفحة جتاه هذا القرار الباطل واالهتامات املوهومة.
املؤاخذة وأسس االهتامات  ان ويفنّدان بصورة قاطعة مجيع نقاط  فهذان الدفاعان يردّ
. وسأبني  الواردة يف قرارات حكام التحقيق، ويبينان أن تلك القرارات باطلة ال أصل هلا إطالقاً
ل الذين اهتمونا، ومن أين اقتبسوا هذه املؤاخذة الباطلة  مدات» من أين استُغفِ هنا يف مخس «عُ

علينا وما مستند هذا القرار؟..
العُمدة األوىل:  جواباً عىل االهتام الباطل الذي ال أصل له إطالقاً وهو أنني ورسائل 
النور نعارض دساتري احلكومة وضدّ نظامها ونخلّ باألمن الداخيل وحجتهم اخلمس عرشة 

. فقرة التي وردت يف بضع أجزاء من رسائل النور البالغة مائة وعرشين جزءاً
فأنا أقول: لقد قبلت حكومة اجلمهورية قسماً من قوانني املدنية التي هي امللك املشرتك 

009 SIYRAH ZATIYYE.indd   328009 SIYRAH ZATIYYE.indd   328 م 07:39:37   15/12/2011م 07:39:37   15/12/2011



شهر                                                                                     ٣٢٩ أسكي  سجن    فــي 

سبيل  يف  العلمية  لدفاعايت  يقال  كيف  لذا  فقط-  احلارض  الوقت  إجلاءات  عىل  ألوروبا -بناء 
إحقاق احلقائق القرآنية جتاه اجلزء القارص من تلك املدنية -وليس النافع منها- أهنا تعارض 

دساتري احلكومة وختالف نظامها أو أهنا حركة ضد األعامل االنقالبية للحكومة؟
مدنية  أوروبا؟  من  القارص  اجلزء  عن  دفاع  حمامية  احلكومة لتكون  هذه  تتنزل  هل   تر
فهل هدف احلكومة منذ زمن طويل هو قوانني ذلك اجلزء القارص من املدنية املخالفة لإلسالم؟ 
فأين اختاذ طور املعارض للحكومة وأين الدفاع عن احلقائق القرآنية دفاعاً علمياً جتاه قوانني 
املدنية القارصة. أال يعد حقداً ظاهراً ووهماً باطالً واضحاً اهتامي بأن له قصد املعارضة لقوانني 
االنقالب وخمالفة دساتري احلكومة والنظام فيام كتبته -قبل ثالثني سنة- من احلقائق القدسية 
لآليات الكريمة:  ﴿ l k j i h ﴾  (النساء:١١)  ﴿ º «  ¼  ﴾  (النساء:١١)  
﴿ } | { ~﴾  ( األحزاب:٥٩)   ﴿ Z ] \ [﴾  (النساء:٣) إىل آخر اآليات 
رها  املفرسون يف ماليني  الكريمة، جتاه اعرتاض فالسفة  أوروبا وتعدهيم. تلك اآليات التي فسّ

تفاسريهم منذ ألف وثالثامئة سنة والتي تزخر املكتبات هبا يف الوقت احلارض.
فلو مل يكن األمر متعلقاً هبذه املحكمة ملا كنت أر األمر يستحق  الدفاع واجلواب.

جتاه  امللحدين  أهنا  علماً  احلكومة؟!  ضد  أهنا  العلمية  دفاعايت  تؤخذ  كيف  عجبي،  ويا 
املنظامت  حلساب  يعملون  والذين  والشعب  الوطن  هذا  إرضار  يضمرون  الذين  واملفسدين 
الروم  مجعيات  بوساطة  والفساد  واالختالف  اإلحلاد  بذور  فينثرون  األوروبية  امللحدة 
يرىض  إنصاف  وأي  للحكومة؟!  التعرض  معنى  العلمية  دفاعايت  تومئ  وكيف  واألرمن؟! 
وجدان  وأي  يتعرض له بمعارضة احلكومة؟!  ومن ثمة يتهم من  احلكومة  اإلحلاد  يملّك  أن 
يرىض وأي إنصاف يقبل عدّ دفاعايت العلمية الغالبة عىل املفسدين  امللحدين منذ عرشين سنة 
أهنا «استغالل الدين للسياسة» وحتريض الناس عىل االعرتاض عىل احلكومة؟! وكيف يملّك 
ضد  هي  اجلمهورية  للحكومة  املتينة  األسس  أن  علماً  احلكومة،  دساتري  بعض  عىل  اإلحلاد 

أمثال هؤالء  امللحدين؟!
نعم، إنني أعلن للدنيا قاطبة وليس هلذه املحكمة وحدها، أنني دافعت ومازلت  أدافع 
أولئك  وباخلاصة  منهم  والسيام  امللحدين  فالسفة  أوروبا  جتاه  املقدسة  اإليامنية  احلقائق  عن 

- باألمن والنظام. الذين جيعلون السياسة أداة لإلحلاد وخيلون -ضمناً
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إنني أعلم أن احلكومة اجلمهورية حكومة إسالمية ال تفسح املجال للتيارات اإلحلادية 

املرضة بالوطن والشعب وقد قبلت ضمن إجلاءات الزمان احلارض بعض القوانني املدنية.
إىل  هه  أوجّ بل  واجبهم،  يؤدون  الذين  التحقيق  حكام  إىل  هذا  كالمي  ه  أوجّ ال  إنني 
 امللحدين  الظاملني الذين استُنِدَ إىل أقواهلم يف قرار االهتام. وأقول: إنني أهتمكم بأنكم تريدون 
استغالل السياسة يف سبيل اإلحلاد، جتاه اهتامكم إياي بأين أستغل الدين للسياسة. ألنني أثبتُّ 

بامئة دليل قاطع أن هذه فرية فاضحة وباطل ال أساس له من الصحة.
فاضل  عامل  له  فقال  العدل،  باسم  كثرية  مظامل  يقرتف   ، خبّ سلطان  مىض  فيام  كان 
واالنتقاد  باخلب  املتسمة  رؤيتك  ألن  العدل،  باسم  رعيتك  تظلم  أنت  احلاكم!  «أهيا   : يوماً
جتمع السيئات املتفرقة عرب الزمان وتتصورها يف آن واحد، فتُعاقِب صاحبها بعقاب أليم، ثم 
باخلب  املتسمة  الناقدة  واحدة -برؤيتك  مرة  املتفرقني،  أفراده  من  النامجة  القوم  سيئات  جتمع 
ظاملة  رضبة  وتُنـزل  جميعاً  منهم  وتَنفر  القوم،  ذلك  أفراد  من  فرد  كل  ر  وتَحذَ اعة-  الخدّ
عليهم. فإنك بال شك تغرق يف ما تبصقه يف ظرف سنة واحدة لو خرج منك يف يوم واحد. 
والعالج املر الذي تستعمله يف أوقات متفرقة إذا استعمله عدد من األفراد يف يوم واحد ربام 
ال  فإنك  املحاسن،  بني  املتخللة  السيئات  سرت  يقتيض  األمر  فبينام  وهكذا،  موهتم..  إىل  يؤدي 
اعة- السيئات كلها  تفكر باملحاسن املزيلة للسيئات يف رعيتك، بل جتمع -برؤيتك اخلب الخدّ

».. ويستمع السلطان إىل ذلك العامل اجلليل، فينجو من الظلم. وتعاقب عليها عقاباً أليماً
جتد  أن  الوسائل  بشتى  حتاول  أهنا  وأشعر  باإلدانة،  عليّ  احلكم  تريد  خفية  قوة  إن 
من  أغرب  بل  وادٍ،  ألف  من  املاء  جيمع  كمن  محكوماً،  جلعيل  كانت  مهام  ومعاذير  حججاً 

دعو الذئب للحمل.
الدين  يستغل  الكردي  سعيداً  «إن  شهور:  ثالثة  منذ  الكلمة  هذه  يرددون  فمثالً   
للسياسة». وأنا أقسم بجميع املقدسات أنه لو كان عندي ألف سياسة لكنت فديتها للحقائق 
اإليامنية. فكيف أجعل احلقائق اإليامنية أداة لسياسة الدنيا؟ فمع أنني فنّدت هذا االهتام يف مائة 
موضع إالّ أهنم ال يزالون يرددون النقرات نفسها، بمعنى أهنم يريدون باالستلزام أن جيعلوين 
ضدنا  العمل  حياولون  الذين  أهتم  الظاملني  امللحدين  بدوري  وأنا  األمر.  كلّف  مهام  مسؤوالً 
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شهر                                                                                     ٣٣١ أسكي  سجن    فــي 

بأهنم يستغلون السياسة لإلحلاد، فهم حياولون سرت هذا املعنى -وهو موضع اهتامهم- باهتامي 
أن سعيداً يستغل الدين للسياسة.

فامدام األمر هكذا، وهم يريدون احلكم عليّ مهام كلف األمر، فأنا أقول ألهل الدنيا 
قاطبة: إنني أترفع وال أتنـزل ألجل سنة أو سنتني من عمر الشيخوخة هذا.

العمدة اخلامسة:  عبارة عن أربع نقاط:
ف عن مواضعها يف القرار، إذ يستخرج منها التعريض.  النقطة األوىل:  الكلامت تُحرّ
علماً أن الكلمة ال يقصد هبا ذلك، واحلال أن هدف رسائل النور خمالف تماماً ملا يذكرونه. 
العفو  بنظر  إليها  نظر  يُ أن  بد  ال  التصاريحُ  حتى  بل  كلامهتا  بقصد  املقرونة  غري  فالتعاريض 

والتسامح. واملثال اآليت مقياس إليضاح هذه النقطة:
إين أستهدف قصداً معيناً وأسعى راكضاً إليه، وإذا يب أصطدم برجل كبري دون اختيار 
: «يا سيدي أرجو املعذرة فإين اصطدمت  مني وسقط الرجل عىل األرض، فاعتذرت منه قائالً
بك دون قصد وأنا يف طريقي إىل ما أذهب إليه»، فال شك أن الرجل سيعفو عني وال يتأمل مني. 
ه هذا الترصف مني  بينام إن وضعت إصبعاً يف أذنه بقصد اإلزعاج فسيسخط عليّ بال شك لعدّ

. إهانة وتحقيراً مقصوداً
نحن ال نقصد االصطدام بكم يف أثناء سرينا نحو هدفنا، ولكن لو اصطدمتْ كلماتٌ 
قوية يف رسائل النور يف أثناء حركتها العلمية الفكرية بكم فال بد أن يكون ذلك موضع العفو 

والتسامح حيث إن هدف رسائل النور اإليامن واآلخرة.
لقد تعرضت لظلم ال مثيل له

وهو اآليت: عىل الرغم مما بينته يف دفاعي األخري، ويف اعرتاضايت الثالثة بدالئل قاطعة 
مائة  عددها  البالغ  رسائيل  يف  بينته  ما  وكذا  إطالقاً،  متسني  ال   «١٦٣ أن «املادة  وجهَ  بعرشين 
ال  كلمة  عرشين  من  أقل  إالّ  فيها  جيدوا  -ومل  سنة  عرشين  خالل  املؤلفة  رسالة  وعرشين 
فالسفة  جتاه  خمتلفة  أوقات  يف  كتبتها  التي  العلمية  دفاعايت  يف  حته  وضّ ما  وكذا  هلم-  تروق 
عضواً  كوين  بمناسبة  أخروية،  قيمة  نافعة  رسائل  وهي  وتالمذهتم  امللحدين،  الكفرة   أوروبا 
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يف  «دار  احلكمة اإلسالمية» مل توافق عشرٌ أو مخس عرشة كلمة منها من بني مئات األلوف من 
مع  الزمان...  إجلاءات  حتت  طويلة  مدة  بعد  قُبل  الذي  املدين  للقانون  املواد  بعضَ  الكلامت، 
كل هذا تُطالَب بمحكوميتي، وتُصادر املتداول من رسائل النور البالغ عددها مائة وعرشين 
رسالة واحلاوية عىل كشفيات معنوية مهمة. فضالً عن رفض مجيع دعاواي ودفاعايت العلمية 

املنطقية القانونية لد املحكمة بصورة غري قانونية وبدون ذكر  األسباب املوجبة.
لإلخالل  الديني  الشعور  يستغلون  الذين  عىل  تنص  التي   «١٦٣ القانونية  «املادة  إن 
وإالّ  احرتازية.  قيود  هلا  إذ   . جداً شاملة  واسعة  إهنا  حيث  تفسري،  هلا  يكون  أن  بد  ال  باألمن، 
فهذه املادة وهذا املعنى الواسع كام يُدينني يدين مجيع أهل الدين ويف مقدمتهم رئاسة الشؤون 
ما  مع  املادة  هلذه  الشامل  املعنى  هذا  يشملني  كان  ولئن  والوعاظ،  واخلطباء  واألئمة  الدينية 
قدمت يف أكثر من مائة صفحة من الدفاعات القاطعة احلقيقية، يشمل أيضاً كل ناصح يرشد 
إىل اخلري، بل يشمل كل إنسان حتت حكمه. وينبغي أن يكون معنى هذه املادة القانونية كالتايل:

ويعيقون  التعصب  ستار  حتت  «للحكومة»  ضة  معارِ سياسةً  يتبعون  الذين  لصد  إنه 
الرقي احلضاري.

. ولقد أثبتنا أن هذه املادة هبذا املعنى ال متسنا إطالقاً بدالئل قاطعة كثرية جداً
قيود  وال  حدود  وال  له  تفسري  ال  الذي  املعنى  هبذا  املادة  هذه  تكون  أن  يمكن  ال  نعم، 

احرتازية، حيث تكون عند ذلك مالئِمة لكل حاقد أن يتهم هبا من يشاء من الناس.
خالل  ألفتُ  وقد  سنوات،  عرش  منذ  املستديمة  واملراقبة  النَظَارة  حتت  أعيش  إنني   
باألمن،  ختل  فيها  واحدة  أمارة  عىل  يعثروا  مل  رسالة،  وعرشين  مائة  خلت  التي  سنة  عرشين 
ال فيّ وال يف رسائل النور بعد إجراء حتقيقات عميقة.. فضالً عن أنني أثبت بعرشين وجها، 
وأُشهد الذين يعرفونني عن كثب بأنني استعذت باهللا من السياسة استعاذيت من الشيطان، ومل 
أتدخل يف أمور الدنيا متخذاً العملَ لإليامن أعظم هدف يل من احلياة.. وعىل الرغم من كل هذا 
نراهم يشيعون «أن سعيداً يستغل الدين للسياسة وحياول اإلخالل باألمن» حماولني بذلك أن 

تشملني «املادة ١٦٣» ليدينوين هبا.
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إن هذه حادثة عدلية مل يُر مثلها، وأعتقد أهنا متس كرامة املحاكم والعدلية ورشفها يف 
الدنيا بأرسها.

عىل  يدل  صغرية  حماكم  يف  التام  االنقياد  الصناديد  والقواد  العظام  إظهار  احلكام  إن 
أن للمحاكم كرامتها ورشفها الذي ال يثلمه يشء. لذا أدافع عن حقوقي بكل حرية اعتماداً 
نافعاً  بريئاً  كتاباً  عرش  ومخسة  مائة  عىل  حيكم  هل  وأقول:  للمحكمة  الرفيع  الرشف  هذا  عىل 
بمصادرة املتداول منها، ألن فيها رسالتني تضامن مخس عرشة كلمة تورث الوهم والشكوك 
لد نظر احلالة احلارضة بينام يسمح بنرش مقالة بعد رفع الرقابة عنها لبضع كلامت تشتبه أهنا 
مكتبة  قبلته  منها  مهماً  قسماً  وأن  متباينة،  أوقات  يف  ألف  منها  كتاباً  عرشين  أن  علماً  مرضة. 

أنقرة  باعتزاز وضمته بني كتبها.
حمكمة  أن  ريب  وال  قاطبة،  األرض  عىل  العدلية  رشف  يمس  العمل  هذا  أن  شك  فال 

التمييز ستصون هذا الرشف والكرامة.
من بني املسائل العرش أو اخلمس عرشة، هناك مسألتان مهمتان توجهت إليها االنتقادات 

.بكثرة وأصبحتا السبب يف مؤاخذة الكتب األخر
(النساء:١١)      ﴾  l  k  j  i  h ﴿ الكريمتان    اآليتان  مها  واملسألتان 

﴿ º « ¼ ﴾  (النساء:١١)  فهاتان املسألتان مها أوىل املسائل التي أُدان هبام، أنا وكتبي.
سنة  أربعني  حوايل  مطبوعة-  وغري  مطبوعة  والرتكية -منها  العربية  باللغة  كتبتُ  فقد 
المدنيةُ  ختالف  التي  النقاط  اعتبارَ  فأسقطتُ  أساساً،  القرآن  إعجاز  فيها  اتخذتُ  رسائلَ 
القرآنَ الكريم وأثبتُّ إعجاز القرآن الكريم بعجز املدنية الدنية -كام أطلقت عليها- والمليئةِ 

بالسيئات واألرضار وليست املدنية النافعة.
لآليتني  والمخالِفة  اإلرث  ختص  التي  املدين  القانون  مواد  مدة-  -قبل  تناولت  لقد 
م أعتى فالسفتهم. وقد كتبت هذه املسألة جتاه  لزِ املذكورتني، وأظهرت من األدلة القاطعة ما يُ
القانون  من  املواد  من  لقسم  اجلمهورية  حكومة  قبول  قبل  عنها  ودافعت  والفالسفة،  املدنية 
التي  املرأة  حقوقَ  بالغ  باهتامم  صان  قد  الكريم  القرآن  أن  وبينت  الزمان،  بإجلاءات  املدين 

ضاعت يف القرون األوىل والوسطى.
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اجلمهورية،  احلكومة  لقانون  خمالفة  كأهنا  املسألتني  هاتني  يف  بيانايت  ض  تُعرَ واآلن 
فيدينونني ب»املادة ١٦٣» من القانون. وأنا بدوري أقول للمحكمة العليا وللعدلية:

استناداً  إىل ما حكم به واتفق عليه ثالثامئة ومخسون ألف تفسري لدستور إلهيّ هو احلق 
واحلقيقة واحتكم إليه ثالثامئة ومخسون مليوناً من املسلمني يف كل عرص يف حياهتم االجتامعية 
قبل  الكريمتني  اآليتني  ذكرت  أجدادنا،  جلميع  وتوقيراً  سنة،  ومخسني  وثالثامئة  ألف  خالل 
مخس عرشة سنة وقبل عرش سنني وقبل تسع سنوات يف كتابني اثنني يل، إظهاراً إلعجاز القرآن 
م عليّ بسبب مسألة أو مسألتني كهذه بسجن ال يمكن أن  الكريم ملالحدة  أوروبا. واآلن يُحكَ
تدوم يف ظروفه الحياةُ مع اعتاليل الصحي، وكأنه يُحكم عليّ باإلعدام، كام حكم عىل مائة 
عىل  إن كانت  العدالة  ترفضه  أن  بد  ال  الظامل  القرار  هذا  إن  رسائيل.  من  عرشة رسالة  ومخس 

ردّ هذا احلكم ويُنقض. األرض عدالة، وال بد أن يُ
إن أكثر ما حيرينا ويوقعنا يف اليأس هو أننا ال نقول إالّ الصدق مهام كلف األمر، حيث 
ال جواز لكذب يف مذهبنا بأية جهة كانت، حتى ولو عىل أنفسنا. لذا أقول جتاه القرار املتخذ 
إنني  يف  إسبارطة:  قبة  احلبة  وجعل  حقيقة،  إىل  تستند  ال  وإخباريات  أوهام  عىل  بناء  بحقي، 
دافعت عن نفيس يف مائة وعرشين صفحة أوردت فيها الدالئل القاطعة القوية املنطقية، وأثبتُّ 
ودالئيل،  دفاعايت  إىل  النظر  دون  من  القرار  اتُّخذ  ولكن  قطعاً،  القانون  هبذا  يل  متاس  ال  أن 
ومُزج تاريخ التأليف وتاريخ االستنساخ بل وتاريخ إرسايل رسالة إىل شخص. مزج بعضها 
يف سنة  وكأنه تم  خالل عرشين سنة  الذي تم  إىل العمل  ونُظر  واضحة.  مغلطة  يف  مع بعض 
واحدة. واألمر نفسه كرر يف قرار حكام التحقيق، ويف الئحة االدعاء العام، ويف القرار األخري 

للمحكمة التي حكمت علينا دون األخذ لدفاعاتنا احلقة بنظر االعتبار.
إنني منتظر بلهفة رفع هذا احليف واإلجحاف والظلم فوراً والذي ترتعد منه فرائص 
هي أعىل مقام  التي  املحكمة  من  هذا  أنتظر  النور،  براءة رسائل  وإعالنَ  واحلقيقة،  احلق   أهل 
احلق القوي  هذا  وإن مل تُعِر املحكمة سمعاً وهي أرفع مقام للعدلية  لندائي  للعدلية  وأرفعه. 

- أقول من شدة يأيس: -فرضاً محاالً
 ! دفعاً البالء  هذا  يف  ودفعتموين  احلادثة  هذه  اصطنعتم  من  يا  املالحدة  أهيا  الظاملون 
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التي  العدلية  بيد  األمر  دبرتم  إذن  فلِمَ  كان،  شكل  بأي  إعدامي  عىل  العزم  عقدتم  قد  مادمتم 
التي  الدنيئة  املؤامرات  واختلقتم  اليسء  املكر  ومكرتم  الضعفاء  املظلومني  حقوق  عىل  حتافظ 
جترح رشف العدلية وتثلم كرامتها؟ كان عليكم أن جتاهبوين مبارشة قائلني برجولة: نحن ال 

نريد وجودك يف هذه الدنيا.
إن املسألة التي انشغل هبا حكام التحقيق طوال ما يقرب من أربعة أشهر مع استجواب 
مائة وسبعة عرش شخصاً والتحقيق معهم، نظرت إليها حمكمة اجلزاء الكرب يف يوم ونصف 
اليوم نظراً يف غاية السطحية، غاضة عن النقائص واألخطاء. والسيام ما ادّعيته بأين سأثبت 
وأوضح يف أثناء مواجهتي للهيئة األكاديمية حول الكشفيات املعنوية يف رسائل النور ودفاعايت 
العلمية التي ال جترح، إالّ أهنم استعجلوا باحلكم فحكموا بنظر سطحي عابر. مما يدل عىل أهنم 
ال يبغون احلق والعدل، فحكموا هبذا القرار اخلاطئ جداً وال صواب فيه إطالقاً من الوجهة 

القانونية، مما يوجب النقض والتدقيق.
رسائيل  والسيام  ومطالعتها  املحكمة  يف  احلضور  أوراق  تدقيق  من  تبني  النتيجة:  
تؤخذ  مل  واملنطقية  والقانونية  العلمية  اعرتاضايت  مجيع  أن  املطبوعة،  وغري  املطبوعة  رة   المصادَ
بنظر االعتبار، ورفضت مبارشة بمطالعةٍ شخصية اعتباطية سواءً من قبل حكام التحقيق أو 
املحكمة من دون ذكر األسباب املوجبة  ومن دون دليل وقانون. وأن رسائيل التي تدافع عن 
املدنية،  من  السفيه  والقسمِ  فالسفة  أوروبا  جتاه  سنة  ثالثني  منذ  الرتكية  اإلسالمية  احلقوق 
قد  املعنوية  الكشفيات  عىل  والحاويةَ  وأرسارها  الكائنات  طلسم  كشفت  التي  والرسائل 
صودرت. فضالً عن أنني عوقبت بعقاب جسامين رغم اعتالل صحتي التي ال تتحمل ذلك.

فسواء األسباب التي أوردهتا أعاله أو االعرتاضات التي قدمتها إىل االدعاء العام أو 
د،  مَ االعرتاض النهائي الذي قدمته تحريرياً يف اجللسة األخرية للمحكمة واحلاوية عىل مخس عُ
النقائص  وأوردتُ  وقانونيّ  علميّ  بتفصيل  املسألة  فيه  وضحت  الذي  األخري  دفاعي  يف  أو 
القانونية التي تصادَف عند التدقيق.. كل ذلك يستلزم بصورة واضحة جداً ورصحية جداً أنني 
درت يف هذا احلكم. وهلذا أنتظر من هيئتكم إظهار العدالة بنقض هذا احلكم و أتوكل  قد غُ

:   ﴿ Z Y X ] \ [ ^ _ `﴾  (غافر:٤٤). عىل اهللا وألتجئ إليه قائالً
*  *  *
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٣٣٦                                                                                                            سيرة ذاتية   
إن الصفحات السبع من مائة ونيف من الصفحات التي هي جمموع دفاعايت، مع أهنا 
جلت يف سجالت املحاكم،  إالّ أن الئحة التصحيح اآلتية مل  قُرئت عدة مرات يف املحكمة وسُ
تقرأ ومل تسجل يف املضابط الرسمية، حيث إن أوراقنا مل تأت بعد من حمكمة التمييز فال شك 

ن يف السجالت يف وقت قريب. أهنا ستُدوّ

عريضة مقدمة إىل جملس الوزراء
يا  أهل احلل والعقد! 

لقد تعرضت لظلم يندر وجوده يف الدنيا. وملا كان السكوت عىل هذا الظلم يعدّ استهانة 
باحلق وعدم احرتام له فقد اضطررت إىل إفشاء حقيقة مهمة جداً، فأقول:

إما قوموا بإعدامي وببيان ذنبي الذي استلزم حكماً مقداره مائة سنة وسنة ضمن دائرة 
نوا عىل أنني جمنون وفاقد للعقل، أو أعطوا لرسائلنا ولنا وألصدقائنا  القانون وإطاره، أو برهِ

بوا الذين تسببوا يف إيقاع األذ بنا.(١) احلرية الكاملة وحاسِ
أجل، ال بد أن يكون لكل حكومة قانون واحد، وأصول واحدة، حيث تُعطى العقوبات 
عىل أساس ذلك القانون، فإذا مل يكن يف قوانني احلكومة اجلمهورية ما يربر إيقاع األذ الشديد 
يب وبأصدقائي فإن من املفروض ومن الواجب تقديم الرتضية الرضورية والتقدير واملكافأة 
لنا مع إعطائنا كامل احلرية، ذلك ألنه لو كانت خدمتي القرآنية تعدّ عمالً عدائياً موجهاً ضد 
وكذلك  باإلعدام،  أو  وسنة  سنة  مائة  ملدة  بالسجن  عليّ  حكم  إصدار  يلزم  فإنه  احلكومة، 
إصدار عقوبات قاسية عىل الذين ارتبطوا معي يف هذه اخلدمة بشكل جدي بدالً من احلكم 
عليّ بسنة واحدة وعىل أصدقائي بستة أشهر. فإن مل تكن خدماتنا هذه موجهة ضد احلكومة، 
فعليها أن تقابلنا بالتقدير واملكافأة بدالً من العقاب والسجن واألذ واالهتام. ذلك ألن مائة 
وعرشين رسالة، أصبحت ترجماناً هلذه اخلدمة، واستطاعت أن تتحد فالسفة  أوروبا وأن 

هتدم كل أسسهم الفكرية وجتعلها أثراً بعد عني.

(١) هذه الئحة لتصحيح احلكم الصادر بحقنا تقدم إىل جملس الوزراء وجملس  النواب ووزارة الداخلية ووزارة العدل، 
إن مل يرد النقض من حمكمة التمييز. فلئن مل أمتكن من أن أسمع مصيبتي احلقة وحقي اجلدير باالهتامم هذه املراجع، 

يستوجب عليّ أن أودّع هذه احلياة، ألن سكويت يعني تضييع ألوف احلقوق مع حقي الشخيص. (املؤلف)
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شهر                                                                                     ٣٣٧ أسكي  سجن    فــي 

ال شك أن هذه اخلدمة الفعالة واملؤثرة ستؤدي إما إىل نتيجة خميفة، أو إىل ثمرة علمية 
راقية ونافعة جداً، لذا ال يمكن إصدار قرار بحبيس سنة واحدة وكأننا نلعب لعب  األطفال 
من أجل ذر الرماد عىل العيون واستغفال العامة والتسرت عىل مؤامرات  الظاملني ضدنا، ذلك 
املوقع  يف  أحراراً  يكونوا  أن  وإما  ويعدموا،  فخر  بكل  املشنقة  عىل  يصعدوا  أن  إما  أمثايل  ألن 

الذي يستحقونه. 
قام  إن  اللريات،  آالف  بقيمة  أملاسات  يرسق  أن  يستطيع  الذي  املاهر  اللص  إن  أجل، 
برسقة قطع زجاجية بقيمة عدة قروش وتم احلكم عليه بنفس احلكم من رسقة أملاسات ثمينة، 
فإنه ما من لص أو ذي عقل وشعور يفعل ذلك. ألن أمثال هذا اللص يكون ذكياً وحاذقاً وال 

يتورط يف عمل يف غاية احلمق والبالهة.
أهيا السادة! 

من  بائسة  ناحية  أختار  فلامذا  ما تتومهون،  حسب  اللص  ذلك  مثل  كنت  أنني  لنفرض 
توجيه  من  فبدالً  إذن  سنوات.  تسع  مدة  فيها  منـزوياً  بقيت  حيث  مدينة  «إسبارطة»  نواحي 
معاداة  نحو  خفيفة»  بأحكام  عليهم  احلكم  تم  «الذين  األفراد  املخلصني  من  بضعةٍ  أفكارِ 
من  كان  فقد  اخلطر  يف  وهدفها-  حيايت  غاية  هي  النور -التي  ورسائلِ  نفيس  وإلقاءِ  احلكومة 
أو  يف «إسطنبول» -كام كنت  يف السابق- وتوجيه  كبري يف «أنقرة»  يل البقاء يف موقع  األفضل 
اآلالف من الناس نحو الغاية التي ابتغيها، عند ذلك كنت أستطيع أن أتدخل وأن أشارك يف 

أمور الدنيا بعزة تليق بمسلكي بدالً من التعرض ملثل هذه العقوبة التافهة والذليلة. 
نفع  ال  واطئة  رتبة  إىل  دفعي  يريدون  الذين  فيه  يقع  الذي  اخلطأ   مد أبني  أن  وألجل 
فيها وال أمهية هلا، فإنني أقول مضطراً مذكراً ببعض أنانيتي وريائي السابقني وليس من أجل 

الفخر واملدح:
إن الذين تيرست هلم رؤية دفاعي الذي طبع حتت عنوان «شهادة مدرستني للمصيبة» 
 ٣١ أحداث  يف  الطاعة  إىل  من  اجلنود  كتائب  ثامين  جلب  واحدة  بخطبة  استطاع  أنه  يشهدون 
باسم  االستقالل  حرب  زمن  يف  واحدة  بمقالة  استطاع  آنذاك  اجلرائد  كتبتْ  وكام  مارت، 
ل رأ العلامء  يف إسطنبول ضد   اإلنكليز، مما كان له أثر إجيايب كبري  «اخلطوات الست» أن يحوّ
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٣٣٨                                                                                                            سيرة ذاتية   
يف احلركة امللية «الوطنية» ويف  جامع أياصوفيا استمع اآلالف إىل خطبته، ويف جملس  املبعوثان 
عىل  باملوافقة  نائباً  وستون  وثالثة  مائة  وقام  حار  بتصفيق  أنقرة  استُقبل  يف  النيايب»   «املجلس 
ختصيص مائة ومخسني ألف لرية ملدرسة  دار الفنون «اجلامعة»، وعندما دعا إىل الصالة قابل 
حدة رئيس اجلمهورية يف ديوان الرئاسة وردّ عليه دون خوف أو وجل(١) وعندما كان يف  «دار  
احلكمة  لتبليغ  شخص  أوفق  أنه  باإلمجاع  والرتقى  االحتاد  حكومة  رأت  اإلسالمية»  احلكمة 
اإلسالمية إىل حكامء  أوروبا بشكل مؤثر. أما كتابه «إشارات اإلعجاز» الذي ألّفه يف جبهات 
إىل  كبيراً  إعجاباً  باشا  العام  أنور  به  القائد  أعجب  فقد  اآلن-  مصادرته  متت  القتال -والذي 
درجة أنه هرع إىل استقباله بكل احرتام -وهذا ما مل يفعله مع أحد- وقرر إعطاء الورق الالزم 
لطبع هذا الكتاب لكي تكون له حصة من رشف تلك اهلدية ومن ثواهبا، هدية احلرب، كام ذُكر 

جهاد مؤلف الكتاب يف احلرب بكل خري وبكل تقدير..
فمثل هذا الرجل ال يستطيع أن يسكت عىل معاملته هبذه الصورة وكأنه تورط يف جرائم 
تافهة كرسقة بغلة أو خطف بنت أو نشل جيب، ألنه لو سكت لكان هذا وصمة له ولعزته 
العلمية القدسية وخلدماته ولأللوف املؤلفة من أصدقائه الغالني، ألنكم عندما تعاقبونه بحبسه 
سنة واحدة فكأنكم تعاملونه معاملة سارق نعجة أو خروف. فبعد قيامكم بوضعه دون أي 
سبب حتت اإلقامة اجلربية وحتت املراقبة مدة عرش سنوات مليئة باملضايقات وباآلالم، وبعد 
هذا التعذيب تقومون اآلن بحبسه سنة واحدة وبإبقائه حتت اإلقامة اجلربية سنة أخر. وبدالً 
من معاناته من حتكم وجترب رشطي عادي أو رجل بوليس رسي عادي -وهو الذي مل يتحمل 
حتكم السلطان- فإنه من األفضل واألوىل له أن يُشنق. ولو أن مثل هذا الرجل أراد التدخل يف 
أمور الدنيا ورغب يف ذلك، وكانت وظيفته ومهمته املقدسة تسمح له بذلك، إذن الستطاع أن 
يقود أمراً أعظم بعرشات املرات من حادثة  «منمن» ومن ثورة «الشيخ  سعيد» أي ألسمعكم 

صوتاً راعداً كدوي املدافع وليس طنيناً كطنني أجنحة الذباب!

معهم  كالمي  يلزم  واآلن  سنة،  عرشة  ثالث  منذ  بالكالم  يل  تسمحوا  مل  ويقول:  الكالم  حق  القديم  يطلب  سعيد   (١)
ألهنم يتهمونك بأخذهم إياي حتت النظر ويتوجسون منك خيفة؛ يلزم إظهار األنانية -رغم أهنا صفة ذميمة - جتاه 
مثل  سعيد  أتكلم  ال  لذا  عليها.  وحفاظاً  فحسب  النفس  عن  ودفاعاً  حقة  بصورة  ولكن  العنيدة،  املغرورة  األنانية 
اجلديد بالتواضع التام وإنكار الذات وبالقول اللني.. وأنا بدوري أعطيت له حق الكالم مع أنى ال أشرتك يف أنانيته 

حه. (املؤلف) وتمدّ
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شهر                                                                                     ٣٣٩ أسكي  سجن    فــي 

أجل، إنني أعرِض أمام أنظار حكومة اجلمهورية بأن ما أتعرض له حالياً من مصائب 
الدعايات  من  جو  فهناك  رسية،  بلشفية  منظمة  ودعايات  ملؤامرات  نتيجة  هو  باليا  ومن 
د هلا مثيل يف السابق وجو من اخلوف ومن اإلرهاب، والدليل  العامة الشاملة التي مل يشاهَ
أن  استطاع  ألف-  مائة  عددهم  يبلغ  -الذين  أصدقائي  من  أحد  من  ما  أنه  هو  هذا  عىل 
وأصحاب   . سالماً أو  حتية  يل  يرسل  أن  يستطع  ومل  أشهر  ستة  منذ  واحدة  رسالة  يل  يبعث 
الرسية  بتقاريرهم  استطاعوا  واستغفاهلا  احلكومة  خداع  حياولون  الذين  هذه  املؤامرات 
إىل  للبلد  الرشقية  من  الواليات  بدءً  مكان  كل  يف  وحتريات  واستجوابات  حتقيقات  ترتيب 

الغربية. الواليات 
عليها  أعاقَب  مهمة  حادثة  هناك  وكأن  رتبت  حييكوهنا  املتآمرون  كان  التي  اخلطة  إن 
تافهة  عقوبة  إىل  األخري  يف  انتهت  ولكنها  قاسياً،  عقاباً  مثيل-  األشخاص  من  اآلالف  -مع 
جداً يمكن أن تفرض عىل أي شخص اعتيادي قام بحادثة رسقة تافهة، إذ عوقب مخسة عرش 
يملك  شخص  هناك  فهل  أشهر.  ستة  ملدة  بالسجن  عرش  ومخسة  مائة  بني  من  بريئاً  شخصاً 
شعوراً وعقالً يقوم بوخز أسد كبري يف ذيله وخزة خفيفة بسيف قاطع حاد حيمله يف يده فيثريه 
ضده؟ ذلك، ألنه لو كان يريد حفظ نفسه من ذلك األسد أو لو كان يريد قتله الستعمل ذلك 

السيف القاطع يف موضع آخر من ذلك الوحش.
إن قيامكم بإصدار عقوبة خفيفة ضدي يدل عىل أنكم تتومهون أنني مثل هذا الرجـل. 
ولو أنني كنت شخصاً يترصف مثل هذا الترصف البعيد عن العقل وعن الشعور فلامذا مألتم 
تستهدف  التي  الدعايات  هذه  لكل  الداعي  وما  اخلوف؟  من  بجو  وعرضه  بطوله  البلد  هذا 
جلب عداء الرأي العام ضدي؟ لقد كان من املفروض أن تتعاملوا معي كتعاملكم مع جمنون 

عـادي فرتسلوين إىل  مستشفى املجاذيب. 
أما لو كنت شخصاً مهماً كأمهية التدابري التي تتخذوهنا ضدي، فليس من العقل ومن 
حيافظ  أن  عليه  بل  عليه،  للهجوم  وإثارته  ذيله  يف  الوحش  ذلك  أو  األسد  ذلك  وخز  املنطق 
قدر اإلمكان عىل نفسه منه. وهكذا فإنني فضلت حياة االنزواء منذ عرش سنوات باختياري 
شؤون  من  شأن  أي  يف  أتدخل  ومل  إنسان،  يتحمله  ماال  واملضايقات  اآلالم  من  وحتملت 

، ذلك ألن مهمتي املقدسة متنعني من هذا.  احلكومة ومل أرغب يف ذلك أصالً
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يا  أهل احلل والعقد! 

الوقت-  ذلك  جرائد  -بشهادة  سنة  وعرشين  مخس  قبل  استطاع  ملن  املمكن  من  هل 
أنظارَ  نحوه  وجلب  كتبها،  واحدة  بمقالة  شخص  ألف  ثالثني  أفكاره  جانب  إىل  يكسب  أن 
طلب  الذي  إنكلرتة  قساوسةِ  كبيرِ  أسئلةِ  عىل  كلامت  بست  وأجاب  احلركة،  جيشِ  واهتمامَ 
اإلجابة عليها بستامئة كلمة، والذي كان خيطب يف بداية عهد احلرية كأي سيايس متمرس... 
هل من املمكن أالّ يوجد يف مائة وعرشين رسالة من رسائل هذا الشخص سو مخس عرشة 
كلمة تتعلق بالسياسة وبأمور الدنيا؟ أيمكن ألي عقل أن يقتنع بأن مثل هذا الرجل يسلك 
لظهر  للحكومة  وبالتعرض  بالسياسة  هيتم  كان  لو  ألنه  دنيوية؟  أهداف  وله  السياسة  طريق 
النقد  توجيه  غايته  كانت  ولو  فقط.  واحد  كتاب  من  موضع  مائة  يف  إيماءً  أو  صراحةً  ذلك 
ا كان بإمكانه أن جيد ما ينقده غري موضوع احلجاب وغري موضوع املرياث ومها من  السيايس أمَ

املواضيع ومن الدساتري املوجودة منذ السابق؟
إن أي شخص يملك فكراً سياسياً معيناً يستطيع أن جيد مئات اآلالف من املواضيع التي 
معلومني  موضوعني  عىل  يقتصرَ  وال  كبري،  بانقالب  قامت  التي  احلكومة  هذه  لنظام  ينتقدها 
فقط. فهل يمكن حرص االنقالب الذي قامت به حكومة اجلمهورية عىل مسألتني صغريتني 
فقط؟ ومع أنني مل أقصد توجيه أي انتقاد هلا فقد التقطوا كلمتني أو ثالثاً وردت يف كتاب أو 
كتابني كتبتهام سابقاً وادّعوا بأنني أهاجم نظام احلكومة وأهاجم انقالهبا. وأنا أسألكم اآلن: 
هل يعقل إشغال البلد بطوله وعرضه ونرش جو من اخلوف فيه ملجرد تناويل ملسألة علمية ال 

تتطلب إصدار أية عقوبة من جرائها مهام كانت صغرية؟
إن القيام بإصدار عقوبة خفيفة وتافهة يف حقي ويف حق بضعة أشخاص من أصدقائي 
ونرش دعايات مكثفة وشديدة ضدنا يف عموم البلد، وإشاعة جو من اخلوف واإلرهاب بني 
روهم منا ويبغّضونا يف أعينهم، وجلب  وزير الداخلية  «شكري قايا» قوة كبرية  الناس لكي ينفّ
القبض  بإلقاء  القيام  واحد -وهي  جندي  هبا  القيام  يستطيع  بمهمةٍ  لتقوم  مدينة  إسبارطة  إىل 
عيل وسجني- وقيام رئيس الوزراء عصمت «إينونو» بزيارة  الواليات الرشقية هبذه املناسبة، 
وكذلك منعي من احلديث والتكلم شهرين كاملني يف  السجن وعدم السامح ألي أحد بالسؤال 
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شهر                                                                                     ٣٤١ أسكي  سجن    فــي 

جداً  غريب  وضع  إىل  يشري  هذا  كل  الغربة..  هذه  يف  وحيد  وأنا  يل  حتية  إرسال  أو  حايل  عن 
ال معنى له وال حكمة فيه ال تليق بأية حكومة يف الدنيا -علام بأن مصدر كلمة «احلكومة» 
تراعي  أهنا  املفروض  من  التي  اجلمهورية  بحكومة  فقط  وليس  باحلكمة-  األمور  تناول  هو 

وحترتمها.  القوانني 
إنني أريد حفظ حقوقي يف إطار القانون. كام أهتم كل من خيالف القانون ويدوس عليه 
باسم القانون بأنه يرتكب جناية، وال شك أن قوانني حكومة اجلمهورية ترفض أعامل هؤالء 

اجلناة، وآمل أن تعاد يل حقوقي». 
سعيد النوريس(١)

من داخل  السجن
يشاهد  أنه   :١٩٣٥ سنة  شهر»  يف  «أسكي   الكرب اجلزاء  ملحكمة  العام  يروي  املدعي 

يوماً األستاذ يف السوق، فيندهش من حريته، ويتصل بمدير  السجن مبارشة وهيدده بقوله: 
كيف سمحتم لبديع الزمان باخلروج إىل السوق، فقد شاهدته بنفيس يف السوق؟ وجييبه 
املدير: عفواً سيدي إن بديع الزمان يف  السجن ويمكنكم التفضل لرؤيته يف  السجن االنفرادي، 
يف  دوائر  احلادثة  هذه  تنترش  هناك.  باألستاذ  وإذا  الزنزانة،  معاً  ويزوران  العام،  ويأيت  املدعي 

العدل وتتناقلها  احلكام فيام بينهم رغم أهنم ال يصدقوهنا بعقوهلم!
يطرق  وخالصتها:  آنذاك  شهر»  سجن  «أسكي  مدير  يروهيا  مشاهبة   أخر وحادثة 
جامع»،  يف  «آق  اجلمعة  صالة  إىل  من  السجن  اخلروج  طالباً  الزمان  بديع  صوت  سمعه 
مواضعهم  يف  كلهم  واحلراس  موجود،  غري  الزمان  ببديع  وإذا  الصالة،  وقت  زنزانته  فيزور 
واألقفال عىل األبواب. يرسع املدير إىل اجلامع املذكور فري األستاذ يف الصف األول وعىل 
أكرب»  يقول «اهللا  فرياه  فوراً  إىل  السجن  ويعود  جيده،  فال  الصالة  عقب  عنه  فيبحث  اليمني، 

ويستغرق يف السجود. 
وادث أخر من رؤية األستاذ مراراً يف صالة الفجر مجاعة عندما كان  ويت حَ وقد رُ

(١) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش، عريضة مقدمة إىل جملس الوزراء.
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٣٤٢                                                                                                            سيرة ذاتية   
يف سجن  «دنيزيل». وهذه األخبار كلها مروية عن مسؤولني كانوا يعادون األستاذ وليست 

حمبيه..(١)  من 
. وذكروا  نعم، فلقد شاهد  املجاهدون يف جبهات متعددة من احلرب عالِماً جليالً فاضالً
وا بدالً عنى يف موضعي أعماالً  له مشاهدهتم، فقال: إن بعض  األولياء قد ظهروا بمظهري وأدّ

ألجل إكسايب ثواباً وليستفيد  أهل اإليامن من درويس.
ومثل هذا تماماً، فقد شاهدوين يف جوامع  «دنيزيل» وأنا نزيل سجنها، حتى أبلغوا ذلك 
له  يفتح  واضطراب: «من  قلق  يف  بعضهم  وقال  اس،  والحرّ املدير  وإىل  املسؤولة  اجلهات  إىل 

. باب  السجن!» فاألمر نفسه حيدث هنا تماماً
واحلال أنه بدالً من إسناد حادثة جزئية خارقة إىل شخيص املقرص جداً فإن رسالة «ختم 
التصديق الغيبي» تثبت خوارق لرسائل النور وتبينها كاسبةً ثقة  أهل اإليامن برسائل النور أكثر 
بكثري من تلك احلادثة بامئة مرة بل بألف مرة. فضالً عن تصديق أبطال النور بأحواهلم اخلارقة 

وكتاباهتم الرائعة ملقبولية رسائل النور.(٢) 

T. Hayat. Eskişehir Hayatı  (١)
(٢) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.

ونورد هنا خاطرة من السيد  «كامل طان أر» حيث يقول:  
سجن  «أسكي  إىل  فذهبت  والسجون.  املحاكم  نزور  أن  علينا  كان  احلقوق،  بكلية  املنتهي  الصف  يف  طالباً  «كنت   
فقبّلت  الصالة  عقب  باألوراد  منشغالً  سجادته  عىل  جالساً  رأيته  عليه  دخلت  وعندما  األستاذ،  لزيارة  يوماً  شهر» 
يده وقلت له: أستاذي، يقال انه يظهر عىل يديكم كثري من الكرامات الغيبية، بيد أين مل أر أياً من األحوال اخلارقة 
. تبسم األستاذ، وذكر  ، فأظهروها أمامي، ولتمش مسبحتكم هذه مثالً منكم، فإن كانت تلك األحوال موجودة فعالً
يل هذه احلكاية ليوضح األمر: «كان ألحدهم ولد حيبه كثيراً، فهو وحيده، أخذه -ذات يوم- إىل حمل املجوهرات 
ليشرتي له بعض اهلدايا الثمينة من األملاس واجلواهر حسب رغبة ابنه املحبوب، تعبيراً عن شدة حبه له. وكان قد 
هذا  الطفل  دخل  وعندما  الزبائن.  نظر  ليلفت  املحل  سقف  عىل  متنوعة  ملونة  بنفاخات  حمله  املحل  صاحب  زين 
: «أيب! أريد أن تشرتي يل من هذه النفاخات.. أريد  املحل املزين بالنفاخات لفتت نظره ألواهنا اجلذابة، فقال باكياً
النفاخات..» فقال والده: «يا صغريي احلبيب، سأشرتي لك جموهرات ثمينة وأملاسات غالية. ولكن الطفل ألحّ يف 
الكريم  القرآن  جواهر  حمل  يف  دالال  إال  لست  أنا  قال: «أخي  املثال  هذا  األستاذ  أهنى  أن  وبعد  النفاخات..»  طلب 
وخادماً فيه، ولست ببائع نفاخات ملونة، فال أبيع يف حميل نفاخات وليس يف حميل وسوقي إال األملاس اخلالد للقرآن 
الكريم، فأنا منشغل يا أخي بإعالن نور القرآن.» ففهمت ما يقصده األستاذ وأدركت خطئي». ذكريات عن سعيد 

النوريس ص٣٧.

009 SIYRAH ZATIYYE.indd   342009 SIYRAH ZATIYYE.indd   342 م 07:39:38   15/12/2011م 07:39:38   15/12/2011
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رسائل من سجن  أسكي شهر
لطمة رمحة

منذ  أدركتها  رمحة،  لطمة  هي  األسف-  بنا -مع  نزلت  التي  أن  أدركت  لقد  «إخويت! 
حوايل ثالثة أيام وبقناعة تامة. حتى إنني فهمت إشارة من اإلشارات الكثرية لآلية الكريمة 

 Ì Ë Ê ﴿  :الواردة بحق العاصني هللا، فهمتها كأهنا متوجهة إلينا وتلك اآلية الكريمة هي
روا بالنصائح، ومل يعملوا بمقتضاها..  كّ Ù ... Î Í ...﴾  (١)  أي ملا نيس الذين ذُ

أخذناهم باملصيبة والبالء.
تّبنا مؤخراً رسالة ختص رس «اإلخالص» وكانت حقاً رسالة رفيعة سامية،  نعم، لقد كُ
إالّ  جتاهها  الصمود  يمكن  ال  التي  واملصائب  احلوادث  إن  بحيث  نورانياً،  أخوياً  ودستوراً 
بعرشة آالف شخص، يمكن مقاومتها -برس ذلك اإلخالص- بعرشة أشخاص فقط. ولكن 
: إننا مل نستطع ويف املقدمة أنا، أن نعمل بموجب ذلك التنبيه املعنوي، فأخذتنا هذه  أقوهلا آسفاً
لطمة  تكن  مل  بينام  ورمحة،  تأديب  بلطمة  منا  قسم  فابتيل  اإلشاري-  -بمعناها  الكريمة  اآلية 

تأديب لقسم آخر بل مدار سلوان هلم، وليكسبوا هبا ألنفسهم الثواب.
نعم، إنني لكوين ممنوعاً عن االختالط منذ ثالثة شهور مل أستطع أن أطلع عىل أحوال 
أخلص  من  أحسبهم  كنت  قط- ممن  ببايل  خيطر  صدر -ماال  فلقد  أيام،  ثالثة  منذ  إالّ  إخواين 
الكريمة   لآلية  إشارياً  معنىً  أن  ذلك  من  ففهمت  اإلخالص.  لرس  منافية  أعمالٌ  إخواين 

﴿ Ù ... Î Í Ì Ë Ê ...﴾  يتوجه إلينا من بعيد.
إن هذه اآلية الكريمة التي نزلت بحق أهل الضالل مبعث عذاب هلم، وهي لطمة رمحة 
وتأديب لنا؛ لرتبية النفوس وتكفري الذنوب وتزييد الدرجات. والدليل عىل أننا مل نقدر قيمة 
املتضمنة  النور  برسائل  القدسية  بخدمتنا  نقنع  مل  أننا  هو:  قدرها  حق  إهلية  نعمة  من  نملك  ما 
ألقدس جهاد معنوي، ونالت الوالية الكرب بفيض الوراثة النبوية، وهى مدار رس املرشب 
الوقت  يف  لنا  قليل  نفعها  التي  بالطرق  الصوفية  الشغف  وأن  الكرام.  به  الصحابة  حتىل  الذي 
عليه..  الشديد  بتنبيهي  أمامه  دّ  سُ قد  ممكن،  احلايل  بوضعنا  الرضر  إحلاقها  واحتامل  احلارض، 

 Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê﴿ الكريمة:    اآلية  نص   (١)
Ý Ü﴾  (األنعام:٤٤)
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وإالّ ألفسد ذلك اهلو وحدتنا، وأدّ إىل تشتت األفكار الذي ينـزل قيمة الرتابط والتساند 
 ّمن ألف ومائة وأحد عرش الناشئة من احتاد أربعة آحاد، ينـزهلا إىل قيمة أربعة فحسب، ويؤد

د قوتنا إزاء هذه احلادثة الثقيلة وجيعلها أثراً بعد عني.  إىل تنافر القلوب الذي يبدّ
أورد الشيخ سعدي الشريازي(*) صاحب كتاب «كلستان» ما مضمونه: لقد رأيت أحد 
املتقني من  أهل القلب يف زاوية -التكية- يزاول السري والسلوك، ولكن بعد ميض بضعة أيام 
شاهدته يف املدرسة بني طالب العلوم الرشعية، فسألته: لِمَ تركت الزاوية التي تفيض باألنوار 
مع  اآلخرين  إلنقاذ  يسعون  العالية  اهلمم  ذوو  النجباء  هؤالء  قال:  املدرسة؟  هذه  إىل  وأتيت 
إنقاذهم ألنفسهم، بينام أولئك يسعون إلنقاذ أنفسهم وحدها إن وفّقوا إليها. فالنجابة وعلو 
ل الشيخ  اهلمة لد هؤالء، والفضيلة واهلمة عندهم، وألجل هذا جئت إىل هنا. هكذا سجّ

سعد خالصة هذه احلادثة يف كتابه «كلستان».
حت املسائل البسيطة للنحو والرصف التي يقرأها الطالب مثل: نرص نرصا،  جّ فلئن رُ
نرصوا.. عىل األوراد التي تُذكر يف الزوايا، فكيف برسائل النور احلاوية عىل احلقائق اإليامنية 
املقدسة يف «آمنت باهللا ومالئكته وكتبه ورسله وباليوم اآلخر». ففي الوقت الذي ترشد رسائل 
النور إىل تلك احلقائق بأوضح صورة وأكثرها قطعية وثبوتاً حتى ألعتى  املعاندين املكابرين 
من  الزنادقة وأشد  الفالسفة تمرداً، وتلزمهم احلجة، كم يكون عىل خطأ من يرتك هذه السبيل 
أو يعطّلها أو ال يقنع هبا ويدخل الزوايا املغلقة دون استئذان من الرسائل تبعاً هلواه! ويبني يف 

الوقت نفسه مد كوننا مستحقني هلذه الصفعة، صفعة الرمحة والتأديب.(١)
مل نفقد شيئاً يُذكر

«إخويت األوفياء األعزاء
البلدان،  من  بلد  يف  جليل،  شيخ  إىل  ينتمون  جداً  كثريون  مريدون  مىض  فيام  كان 
تشتيت  فأرادوا  السياسة،  ألمور  تعرضهم  من  خوفاً  فيها،  الدولة  رجاالت  منهم  فقلقت 
مجاعة الشيخ. فقال هلم: ليس يل إالّ مريد واحد ونصف مريد، ال غري، وإن شئتم نُقِم عليهم 

التجربة واالختبار.
نصب الشيخ خيمة يف ضاحية من ضواحي املدينة، ودعا األلوف من مريديه إىل هناك 

(١) اللمعات، اللمعة الثامنة والعرشون.
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إىل  اجلنة.  فسيميض  أمري  ويطعْ  مريدي  حقاً  كان  فمن  امتحاناً،  أجري  سوف  بقوله:  أمر  ثم 
كأنه  للمريدين  وبدا  خفية.  بطريقة  خروفاً  ذبح  أنه  إالّ  واحد،  إثر  واحداً  اخليمة  إىل  فدعاهم 
ذبح أحد مريديه اخلواص وأرسله إىل  اجلنة. وما إن رأ ألوف املريدين جريان الدم من اخليمة 
إىل اخلارج تراجعوا عنه ومل يسمعوا ألمره، بل رفضوه وأنكروا عليه، إالّ رجالً واحداً قال: 
ليكن رأيس فداء له، فذهب إليه، ثم أعقبته امرأة. أما اآلخرون فتفرقوا عنه. فقال ذلك الشيخ 

لرجال الدولة: ها قد شاهدتم أن يل مريداً ونصف مريد!
ونصف  طالباً  إالّ  النور  رسائل  تفقد  مل  إذ  وشكر،  شكر  ألف  تعاىل  فنشكره  نحن  أما 
انضم  حيث  السابق-  الشيخ -يف  ذلك  بخالف  وحماكامهتا،  شهر»  امتحان  «أسكي  يف  طالب 
إىل الطالب عرشة آالف شخص بدالً من الواحد والنصف الضائع، وذلك بفضل اهللا ثم مهة 

وجهود أبطال  «إسبارطة» وحواليها.
وبإذن اهللا لن يضيع الكثريون يف هذا االمتحان، هبمة أبطال رشقي البالد وغربيها، بل 

نضم بدالً من الضائع الواحد عرشة أشخاص».(١)
تنبيه يف حكاية صغرية

«كانت لعجوز ثامنية أبناء، أعطت لكل منهم رغيفاً دون أن تستبقي هلا شيئاً، ثم أرجع 
كل منهم نصف رغيفه إليها، فأصبح لدهيا أربعة أرغفة، بينام لد كل منهم نصف رغيف.

تبلغون  وأنتم  معنوية  آالم  من  منكم  كل  به  يتأمل  ما  نصف  نفيس  يف  أشعر  إنني  إخويت 
خلطئي  عقاب  فقلت: «أهذا  يوماً  اضطررت  ولكن  الشخصية.  بآالمي  أبايل  ال  إنني  أربعني، 
هذه  هتييج  من  يشء  لدي  ليس  أنه  فشاهدت  السابقة،  احلاالت  عن  فتحريت  به»  وأُعاقب 

املصيبة وإثارهتا، بل كنت أختذ منتهى احلذر ألجتنبها.
قبل  من  سنة  منذ  ضدنا  بّرت  دُ فلقد  بنا..  نازل  إلهيّ  قضاء  املصيبة  هذه  أن  بمعنى 

لونا تبعاهتا فال مناص لنا مهام كنا نفعل. املفسدين، فام كان بطوقنا جتنبها، فلقد حمّ
ن من شدة املصيبة من املائة إىل الواحد. فللّه احلمد واملنة أن هوّ

وبناء عىل هذه احلقيقة، فال تمنّوا عليّ بقولكم: إننا نعاقب هبذه املصيبة من جرائك. بل 
ساحموين وادعوا يل.

(١) الشعاعات، الشعاع الثالث عرش.
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٣٤٦                                                                                                            سيرة ذاتية   
إن   : فمثالً كذا..  حدث  ملا  كذا  نفعل  مل  لو  تقولوا:  وال  بعضاً،  كم  بعضُ ينتقدن  وال 
ن من  اعرتاف أحد إخواننا عن عدد من أصحاب التواقيع «عىل الرسائل» أنقذ الكثريين. فهوّ
شأن اخلطة املرسومة يف أذهان املفسدين الذين يستعظمون القضية. فليس يف هذا رضر، بل فيه 

نفع عام عظيم، ألهنا أصبحت وسيلة إلنقاذ الكثريين من  األبرياء.
: إن أخي هذا مل ينصفني أو أجحف بحقي..  فيا إخويت! ال يستاء بعضكم من بعض قائالً
الرضر،  من  بدرهم  صاحبك  أرضك  فلئن  هذا.  اجتامعنا  ويف  احلياة  هذه  يف  جسيم  خطأ  فهذا 
فانك باستيائك منه وهجرك إياه تلحق أربعني درهماً من األرضار. بل حيتمل إحلاق أربعني 
لرية من األرضار برسائل النور. ولكن -وهللا احلمد- فإن دفاعاتنا احلقة القوية والصائبة جداً 
الفساد.  دابر  فانقطع  املكررة،  إفاداهتم  وأخذ  االستجواب  إىل  أصدقائنا  أخذ  دون  حالت  قد 
وإالّ لكان االستياء الذي وقع بني اإلخوة يلحق بنا أضراراً جسيمة. كسقوط قشة يف العني أو 

سقوءط رشارة يف البارود».(١)
 ﴿ ´ º ¹ ¸ ¶ μ «﴾ (الفاطر:٤٣)

ثقيالً  مدفعاً  تزود  كانت  كأهنا  القدير  العيل  إىل  املرفوعة  إخواين  األبرياء  أيدي  «إن 
إالّ   بأذ ب  نُصَ ومل  رؤوسهم.  عىل  وانفلقت  بنا  الكيد  أرادوا  الذين  عىل  وبت  فصُ بالعتاد، 
هذا  إن  حيث  والفرح  والرسور  الشكر  لنا  فينبغي  للثواب.  املورثة  الطفيفة  اجلروح  بعض 
الباقية  احلياة  تغدو  ال  لذا  خارقة.  اهللا  بفضل  فنجاتنا  سنة.  منذ  قبلهم  من  د  يُزوّ كان  املدفع 
أن  جيب  اليوم-  حياتنا -بعد  أن  بمعنى   . كلياً حياتنا  إلهناء  خططوا  قد  املفسدين  ألن  ملكنا، 
نجعلها وقفاً للحق واحلقيقة وليست ألنفسنا، ونسعى دوماً لرؤية وجه الرمحة وأثرها وذاهتا 

يف كل يشء فنظل شاكرين ال شاكني».(٢)
عدم هجر الرسائل

«إخويت!
لقد دافعتُ دفاعات عديدة عن  طالب النور بام يليق هبم من دفاع، وسأقوهلا بإذن اهللا 
يف املحكمة وبأعىل صويت، وسأُسمع صوت  رسائل النور ومنـزلة طالهبا إىل الدنيا بأرسها. 

إالّ أنني أنبهكم إىل ما يأيت:
(١) اللمعات، اللمعة الثامنة والعرشون.

T. Hayat. Eskişehir Hayatı  (٢)
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شهر                                                                                     ٣٤٧ أسكي  سجن    فــي 

بمضايقات  النور  رسائل  هجر  عدم  هو  قيمة،  من  دفاعي  يف  ما  عىل  احلفاظ  رشط  إن 
هذه احلادثة وأمثاهلا، وعدم استياء األخ من أستاذه، وعدم النفور من إخوانه مما يسببه الضيق 

والضجر، وعدم تتبع عورات اآلخرين وتقصرياهتم.
جهتني  باإلنسان  النازل  الظلم  يف  أن  القدر»:  «رسالة  يف  أثبتناه  ما  تذكرون  إنكم 

وحكمني.
اجلهة األوىل:  لإلنسان. واألخر: للقدر اإلهلي

ففي احلادثة الواحدة يظلم اإلنسان فيام يعدل القدر وهو العادل. فعلينا أن نفكر -يف 
قضيتنا هذه- يف عدالة القدر اإلهلي واحلكمة اإلهلية أكثر مما نفكر يف ظلم اإلنسان.

نعم، إن القدر قد دعا  طالب النور إىل هذا املجلس. وإن حكمة ظهور اجلهاد املعنوي 
قد ساقتهم إىل هذه املدرسة اليوسفية التي هي حقاً ضجرة وخانقة، فصار ظلم اإلنسان وسيلة 

لذلك. وهلذا، إياكم أن يقول بعضكم لبعض: «لو مل أفعل كذا ملا اعتُقلت»».(١)
يف الشاشة املعنوية

«كنت يف أحد أيام عيد اجلمهورية جالسا أمام شباك سجن  «أسكي شهر» الذي يطل 
املدرسة  ساحة  يف  ويرقصن  يلعبن  اليافعات  طالباهتا  وكانت  للبنات..  إعدادية  مدرسة  عىل 
مخسني  بعد  حاهلن  إليه  يؤول  ما  معنوية  شاشة  عىل  فجأةً  يل  فرتاءت  ورسور،  ببهجة  وفنائها 
بن  سنة. فرأيت: أن نحواً من مخسني من جمموع ما يقارب الستني طالبة يتحولن إىل تراب ويعذَّ
العمر،  من  والثامنني  السبعني  بلغن  دميامت  عجائز  إىل  حتولن  قد  منهن  عرشة  وأن  القرب،  يف 
شاهت وجوههن وتشوه حسنهن، يقاسني اآلالم من نظرات التقزز واالستهجان من الذين 
هذا  رأيت  نعم،  شباهبن!..  أيام  عفتهن  يصنّ  مل  حيث  واحلب،  اإلعجاب  منهم  يتوقعن  كنّ 
زمالء  السجن،  من  البعض  انتباه  أثار  ساخناً  بكاء  املؤملة  حاهلن  عىل  فبكيت  قاطع،  بيقني 

فأرسعوا إليّ مستفرسين.
فقلت هلم: «دعوين اآلن وحايل... انرصفوا عني..».(٢)

(١) اللمعات، اللمعة الثامنة والعرشون.
(٢) الشعاعات، الشعاع احلادي عرش، املسألة الثالثة.
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٣٤٨                                                                                                            سيرة ذاتية   
وعندما كنت أنظر من نافذة  السجن، إىل ضحكات البرشية املبكية، يف مهرجان الليل 
البهيج، أنظر إليها من خالل عدسة التفكر يف املستقبل والقلق عليه، انكشف أمام نظر خيايل 

هذا الوضع، الذي أبينه:
شاهدت  فكأنني  القرب،  يف  راقدون  اآلن  هم  ملن  احلياة  أوضاع  يف  السينام  د  تشاهَ مثلام 
عىل  بكيت  القبور..  أصحاب  من  القريب  املستقبل  يف  سيكونون  ملن  املتحركة  الجنائزَ  أمامي 
أولئك الضاحكني اآلن، فانتابني شعور بالوحشة واألمل وراجعت عقيل، وسألت عن احلقيقة 
: ما هذا اخليال؟ فقالت احلقيقة: إن مخسة من كل مخسني من هؤالء البائسني الضاحكني  قائالً
اآلن والذين يمرحون يف نشوة وهبجة سيكونون كهوالً بعد مخسني عاماً، وقد انحنت منهم 

الظهور وناهز العمر السبعني. واخلمسة واألربعني الباقني يُرمون يف القبور. 
وحسب  أضدادها.  إىل  تنقلب  البهيجة،  الضحكات  وتلك  املالح،  الوجوه  فتلك 
قاعدة «كل آتٍ قريب» فإن مشاهدة ما سيأيت كأنه آتٍ اآلن تنطوي عىل حقيقة، فام شاهدته 

. إذاً ليس خياالً
فام دامت ضحكات الدنيا املتسمة بالغفلة مؤقتة ومعرضة للزوال، وهي تسرت مثل هذه 
األحوال املؤملة املبكية. فال بد أن ما يسرّ قلب اإلنسان البائس العاشق للخلود، ويفرح روحه 
بثوابه،  ختلد  ومرسات  وأفراح  النـزهية  واملتعة  الربيء  اللهو  ذلك  هو  البقاء،  بعشق  الوهلان 
 ضمن نطاق الرشع، مع أداء الشكر باطمئنان القلب وحضوره بعيداً عن الغفلة. ولئال تقو
الغفلة يف النفوس يف األعياد، وتدفع اإلنسان إىل اخلروج عن دائرة الرشع، ورد يف األحاديث 
الفرح  نعم  لتنقلب  وذلك  األيام.  تلك  يف  اهللا  وذكر  الشكر  يف  وكثري  قوي  ترغيب  الرشيفة 

والرسور إىل شكر يديم تلك النعمة ويزيدها، إذ الشكر يزيد النعم ويزيل الغفلة.(١)
تأليف الشعاع األول (٢)

«يف سجن  «أسكي شهر» ويف وقت رهيب حيث كنا أحوج ما نكون إىل سلوان قديس 
خطر عىل القلب ما يأيت:

(١) اللمعات، اللمعة الثامنة والعرشون.
(٢) تأليفاته األخر يف سجن  «أسكي شهر»:

١-اللمعة السابعة والعرشون (دفاعه أمام حمكمة  أسكي شهر).  
٢-اللمعة الثامنة والعرشون (رسائل مسلية إىل إخوانه يف  السجن).  
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شهر                                                                                     ٣٤٩ أسكي  سجن    فــي 

بينام  وقبوهلا  النور  رسائل  أحقية  عىل  السابقني  كالم  األولياء  من  شهوداً  تبني  إنك 
صاحب  فإن  ﴿ × Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø﴾  (األنعام:٥٩).  الكريمة    اآلية  بمضمون 
النور؟  بـرسائل  ويرىض  الكريم  القرآن  يقبل  فهل  الكريم.  القرآن  هو  املسألة  هذه  يف  الكالم 

وكيف ينظر إليها؟
واجهتُ هذا السؤال العجيب، واستمددت من القرآن الكريم، وإذا يب أشعر يف ظرف 
من  واحدة  طبقة  يمثل  الذي  اإلشاري  املعنى  كليّةِ  ضمنِ  داخل  فردٌ  النور  رسائل  أن  ساعة 
طبقات التفرعات للمعنى الرصيح لثالث وثالثني آية كريمة، وعرفتُ قرينة قوية عىل دخوهلا 
 . مجمالً آخر  وقسماً  الوضوح  من  بيشء  منها  قسماً  فشاهدتُ  وختصيصها،  املعنى  ذلك  يف 
القاطعة  قناعتي  نتُ  دوّ بدوري  وأنا  ووسوسة.  ووهم  وشك  شبهة  أية  قناعتي  يف  تبق  فلم 
تها بنية احلفاظ عىل إيامن  أهل اإليامن برسائل  يّ تلك وأعطيتها إخوتى اخلواص عىل رشط سرّ
النور. فنحن ال نقول يف تلك الرسالة: إن املعنى الرصيح لآلية الكريمة هو هذا، حتى يقول 
املعنى  حتت  إن  نقول:  بل  هذه.  هي  اإلشاري  املعنى  كلية  إن  فيها:  نقل  ومل  نظر!  فيه  العلامء : 
الرصيح لآلية الكريمة طبقات متعددة من املعاين، إحد هذه الطبقات هي املعنى اإلشاري 
والرمزي. فهذا املعنى اإلشاري أيضاً هو كليّ له جزئيات يف كل عرص. فـرسائل النور فردٌ يف 
هذا العرص من أفراد كلية طبقة املعنى اإلشاري ذاك. وقد جر بني العلامء  منذ القدم دستور 
ل واجلفر -حساب األبجدية- إلجياد القرائن واحلجج، فهذا الطرز من احلساب  مّ حساب الجُ
القرآن  إعجاز  لبيان  وسيلة  يكون  قد  بل  الرصيح،  معناها  جيرح  وال  الكريمة  اآلية  خيدش  ال 
وعظمة بالغته. فال اعرتاض عىل هذه اإلشارات الغيبية، إذ الذي ال يستطيع إنكار ما ال يعد 
وال حيىص من استخراجات  أهل احلقيقة من اإلشارات القرآنية التي ال حتىص، ال ينبغي له أن 

ينكر هذا بل ال يمكنه ذلك».(١)

٣-اللمعة التاسعة والعرشون (رسالة التفكر اإليامين الرفيع واملعرفة التوحيدية السامية كتبها باللغة العربية).  
٤-اللمعة الثالثون (يف رشح االسم األعظم: الفرد، احلي، القيوم، احلكم، العدل، القدوس).  

٥- الشعاع الثاين (حول التوحيد ومعاين قل هو اهللا أحد).  
(١) املالحق، ملحق قسطموين.
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الفصل السادس
يف منفى قسطموين

( املدرسة النورية الثانية)
١٩٣٦-١٩٤٣م

مدرسة  نورية ثانية
سجن  «أسكي  يف  حمكوميتي  سنة  أكملت  أن  قسطموين  بعد  إىل  منفياً  ساقوين  «عندما 
شهر»(١) وأنا الشيخ اهلرم، مكثت موقوفاً هناك يف مركز الرشطة حوايل ثالثة أشهر. وال خيـفى 
عليكم مد األذ الذي يلحق بمثيل يف مثل هذه األماكن، وقد انعزل عن الناس، وال يتحمل 

البقاء حتى مع أصدقائه األوفياء، وال يطيق أن يبدل زيّه الذي اعتاد عليه.(٢)
فبينام كان اليأس حييط يب من كل جانب، إذا بالعناية اإلهلية تغيث شيخوختي، إذ أصبح 
متى  خيرجونني  كانوا  حتى  أوفياء،  أصدقاء  بمثابة  املخفر  ذلك  يف  الرشطة  املسؤولون  أفراد 
شئت لالستجامم والتجوال يف سياحة حول املدينة وقاموا بخدمتي كأي خادم خاص، فضالً 

. عن أهنم مل يرصوا عليّ بلبس القبعة مطلقاً
وبدأت  قسطموين (٣)  يف  املخفر  ذلك  مقابل  كانت  التي  النورية  املدرسة  دخلتُ  ثم 
الدين»  و صالح  و نظيف  و صادق  و حلمي  وأمني  ن  «فييض  مِ كلٌ  وبَدأ  الرسائل،  بتأليف 
وأبدوا  وأمثاهلم من أبطال النور(٤) يداومون يف تلك املدرسة ألجل نرش الرسائل وتكثريها، 

(١) يف ١٩٣٦/٣/٢٧.
(٢) حيث أُكره الناس عىل لبس القبعة والزي األورويب بعد صدور (قانون القيافة).

(٣) بيت صغري يقع أمام املخفر مبارشة، لكي يكون حتت املراقبة الدائمة، كان البيت مؤلفاً من طابقني: الطابق األريض 
خمزن للوقود، أما الطابق الثاين فكان مكوناً من غرفتني، وكان بديع الزمان يدفع إجيار هذا البيت بنفسه.

(٤) هؤالء الطالب تعارفوا مع األستاذ النوريس وعملوا لرسائل النور بعد سنتني من نفي األستاذ إىل  قسطموين أي سنة 
١٩٣٨ إال أمني جاير وهو من أرشاف  العشائر الكردية يف  الواليات الرشقية، ومن بني  املنفيني إىل  قسطموين، نصب 
له زاوية صغرية لعمل الشاي للناس فاشتهر بـ«أمني جاجيي» هداه إخالصه إىل التعرف عىل األستاذ النوريس. كان 
املحور يف نرش الرسائل.. الزم األستاذ النوريس يف أغلب أوقاته يف  قسطموين. ثم سجن معه يف سجن  دنيزيل، تويف 

رمحه اهللا يف «وان» عام ١٩٦٧ حيث مسقط رأسه. وقد تعارف مع األستاذ هبذه الوسيلة: 
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قسطموني                                                                                     ٣٥١ منفى    فــي 

يف مذاكراهتم العلمية القيّمة التي أمضوها هناك جدارة تفوق ما كنت قضيتها أيام شبايب مع 
طاليب السابقني».(١)

ف باخلالق العلوم تعرّ
«جاءين فريق من طالب الثانوية يف «قسطموين»(٢)  قائلني:

فنا بخالقنا، فإن مدرسينا ال يذكرون اهللا لنا!. عرّ
ف باخلالق  فقلت هلم: إن كل علم من العلوم التي تقرؤوهنا يبحث عن اهللا دوما، ويعرّ

الكريم بلغته اخلاصة. فأصغوا إىل تلك العلوم دون املدرسني.. 
= «يف أحد األيام وقع برصي عىل رجل عليه مالمح الوقار والعلم، فتوجهت نحوه وبعد السالم عليه سألته: «من   

.«أين أنت؟» أجابني: «ال تقرتب مني فرجال الرشطة يراقبونني، أخشى أن يصيبك منهم أذ
وكان ما يف هذا اللقاء من صدق وإخالص كافيني يف جذيب إليه، والبحث عنه يف كل مكان يف املدينة، حتى وجدته يف   
مركز الرشطة الكائن يف السوق. وعرفت بعد ذلك أنه يصعد أحياناً إىل قلعة « قسطموين» واحد أفراد الرشطة يتعقبه. 

فذات يوم جاءين رشطي ودعاين إىل  القلعة حيث األستاذ هناك، وعندما التقينا قال للرشطي:
.. ابتعد الرشطي عنا وبدأ األستاذ يرشح يل وضعه  «أخي! إن هذا الرجل من معاريف، فلو سمحت لنا أن نتحدث معاً  
وظروفه الصعبة واعتالل صحته من أثر السم الذي دس له يف الطعام. ثم قال انه حمتاج إىل يشء من السكر والشاي 
وما إىل ذلك من احلوائج». وقال: «إهنم ال يسمحون ألحد من الناس أن يراين، فأنا أريد أن أقول للمفوض بأنني 
جيبه  إىل  يده  فمد  املعضلة».  هذه  حتل  أن  إىل  وبينك  بيني  اتصال  وسيلة  البيع  هذا  يكون  لكي  فرايش  بيع  يف  أرغب 
وأخرج ثالث لريات ذهبية ووضعها يف يدي وقال: «إن هذه اللريات الذهبية من بقايا أيام احلرب العاملية األوىل، 
كنت أحتفظ هبا منذ سنوات طويلة. فخذها وارصفها حسب احتياجايت». قلت له: «إن حالتي املعاشية جيدة وال 

أحتاج إىل نقودك». فأجابني بقوله: «إنني ال أقبل شيئاً دون مقابل».
فأخذت القطع الذهبية وبدلت إحداها يف السوق بالنقود املتداولة احلالية، ويف اليوم التايل ناداين املفوض وقال: إن   
هذا األستاذ يريد أن يبيع فراشه. فهل تشرتي فراشه؟ فأجبته: نعم. ثم قال: «كيف تعرف هذا الرجل؟ ومن أين؟» 
واستعدادي  رغبتي  أبديت  وبعدما  اآلخر».  البعض  بعضنا   ير كان  ما  وكثيراً  السابقني  معاريف  أحد  أجبت: «إنه 
مخس  بثمن  رته  وقدّ الفراش  فرأيت  الثاين.  الطابق  يف  وهو  األستاذ  ملقابلة  املركز  إىل  الرشطي  أخذين  الفراش  لرشاء 
». وهكذا أصبحت  رته لألستاذ مرة أخر فقلت: «عىل رشط أن يدفع يل ثمن املبيت عليه يومياً وعرشين لرية وأجّ
بواسطة هذا الفراش أذهب إىل املركز يومياً بحجة استالم األجرة، فآخذ معي ما حيتاجه األستاذ من رضوريات». 

ذكريات عن سعيد النوريس ص٤٦.
(١) اللمعات، اللمعة السادسة والعرشون، الرجاء السادس عرش.

(٢) يف تلك السنوات احلالكة مُسح مفهوم «اإلله» ومسخت فكرة «اخلالق» من األذهان، وكانت معاول اهلدم هتدم اإليامن 
باهللا يف نفوس اجليل اجلديد، وتثري احلرية فيها. يتحدث «عبد اهللا يكن» عن حريته هذه عندما كان طالباً يف املدرسة 
يدعى  «رفعت»  له  وصديق  هو  يذهب  فكان  «اهللا»  عن  مطلقا  يتحدثون  يكونوا  مل  مدرسيه  بأن  فيقول  املتوسطة، 
لزيارة بديع الزمان، يقول: «كنت أنا وصديقي رفعت نزوره عىل الدوام، فكان يتحدث معنا عن أمهية اإليامن، وعن 
وحدانية اهللا، وأن اإلنسان مل خيلق للعيش بدون ضوابط، وكنا نحسّ يف أعقاب كل زيارة بأننا قد ولدنا من جديد، 

وكانت نفوسنا تطفح بالسعادة املعنوية وبالبرش والفرح».ش٣٣١.
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٣٥٢                                                                                                            سيرة ذاتية   
ومستحرضات  أدوية  قنانيها  من  قنينة  كل  يف  ضخمة،  صيدلية  هناك  كانت  لو  فمثال:  
صيدلياً  وراءها  أن  ترينا  أهنا  فكام  دقيقة؛  وبمقادير  حساسة،  بموازين  فيها  عت  وضِ حيوية، 
حكيماً وكيميائياً ماهراً، كذلك صيدلية الكرة األرضية التي تضم أكثر من أربعامئة ألف نوع 
من األحياء -نباتا وحيوانا- وكل واحد منها يف احلقيقة بمثابة زجاجةِ مستحرضات كياموية 
صيدليّها  للعميان  حتى  ي  تُرِ  الكرب الصيدلية  فهذه  عجيبة،  حيوية  خماليط  وقنينة  دقيقة، 
ف خالقها الكريم سبحانه بدرجة كامهلا، وانتظامها، وعظمتها، قياسا  احلكيم ذا اجلالل، وتعرّ

عىل تلك الصيدلية التي يف السوق، عىل وفق مقاييس علم الطب الذي تقرؤونه..
[ثم يستطرد يف ذكر األمثلة إىل أن يقول:]

تِبَ يف كل كلمة  تِبَ يف كل سطر منه كتابٌ بخط دقيق وكُ :  لو كان هناك كتاب، كُ ومثالً
ها  من كلامته سورةٌ قرآنية، وكانت جميعُ مسائله ذات مغز ومعنى عميق، وكلُّها يؤيد بعضُ
الكاملة.  مؤلّفه  وقدرة  الفائقة،  كاتبه  مهارةَ  شك  بال  بِّينُ  يُ العجيب  الكتاب  فهـذا  البعض، 
كمـالَه  ويبني  النهار،  وضوح  يضاهي  تعريفاً  ومصنّفه  كاتبَه  ف  يُعرّ الكتاب  هذا  مثل  إن  أي 
وقـدرتَه، ويثري من اإلعجاب والتقدير لد الناظرين إليه ما ال يملكون معه إالّ ترديد: «تبارك 
اهللا، سبحان اهللا، ما شاء اهللا!» من كلامت االستحسان واإلعجاب؛ كذلك هذا الكتاب الكبري 
واحدة  ملزمة  يف  ويُكتبُ  األرض،  سطح  وهي  منه،  واحدة  صحيفة  يف  يُكتَب  الذي  للكون 
وأجناس  احليوانات  طوائف  وهي  املختلفة،  الكتب  من  نوع  ألف  ثلثامئة  الربيع،  وهي  منه، 
اختالط  بال  ببعض  بعضها  ومتداخالً  معاً  ذلك  كل  يُكتب  كتاب..  بمثابة  منها  كل  النباتات، 
وال خطأ وال نسيان، ويف منتهى االنتظام والكامل، بل يُكتب يف كل كلمة منه كالشجرة قصيدة 
د وماثل أمامنا،  كاملة رائعة، ويف كل نقطة منه كالبذرة فهرسُ كتابٍ كامل. فكام أنّ هذا مشاهَ
الكون  كتاب  داللة   مد تقدروا  أن  إذن  فلكم  يسطر،  سياالً  قلماً  وراءه  أن  بالتأكيد  رينا  ويُ
مٌ شتى، ومد داللة هذا القرآن األكرب  كَ ة وحِ الكبري العظيم الذي يف كل كلمة منه معان جمّ
املجسم وهو العامل، عىل بارئه سبحانه وعىل كاتبه جل وعال، قياساً إىل ذلك الكتاب املذكور 
والكتابة»،  القراءة  «فن  أو  األشياء»  حكمة  «علم  من  تقرؤونه  ما  بمقتىض  وذلك  املثال.  يف 
ف  يُعرّ كيف  تفهمون  بل  الكبري.  الكون  هذا  إىل  الواسعة  وبالنظرة  أكرب،  بمقياس  وتناوله 
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قسطموني                                                                                     ٣٥٣ منفى    فــي 

الخالقَ العظيم بـ«اهللا أكرب» وكيف يعلّم التقديس بـ«سبحان اهللا» وكيف يحبّب اهللا سبحانه 
إلينا بثناء «احلمد هللا». 

وهكذا، فإن كل علم من العلوم العديدة جداً، يدل عىل خالق الكون ذي اجلالل -قياساً 
فه لنا سبحانه بأسامئه احلسنى، ويعلّمه إيانا بصفاته اجلليلة وكامالته. وذلك  عىل ما سبق- ويعرّ

بام يملك من مقاييس واسعة، ومرايا خاصة، وعيون حادة بارصة، ونظرات ذات عربة.
فقلت ألولئك الطلبة الشباب: إنَّ حكمة تكرار القرآن الكريم من:  ﴿ $ % 
املذكورة،  احلقيقة  هذه  إىل  اإلرشاد  ألجل  هي  إنام   ﴾  P  O  N ﴿ و    ﴾  &

وتلقني هذا الربهان الباهر للتوحيد، وألجل تعريفنا بخالقنا العظيم سبحانه. 
، عىل هذا الدرس الذي هو احلقيقة السامية عيُنها،  فقالوا: شكراً لربنا اخلالق بغري حدّ

فجزاك اهللا عنا خري اجلزاء وريض عنك..»(١)
سعاة بريد النور

بشتى  طالبه  مراسلة  يف  خالهلا  استمر  سنوات  يف «قسطموين»  ثامين  الزمان  بديع  بقي 
باليد  تستنسخ  ثم  سراً،  تنقل  رسائله  كانت  إذ  حلركاته،  املرتصدة  العيون  ياً  متخطّ الوسائل 
كان  الذين  النور»  بريد  هبذا  «سعاة  فتشكلت  القريبة،  واملدن  والنواحي   القر عىل  توزع  ثم 
واجبهم ينحرص يف نقل الرسائل من قرية إىل قرية، ومن مدينة إىل مدينة، كام انتظمت وقويت 
مسألة استنساخ الرسائل، فهناك بعض الطَلبة الذين استنسخوا وحدهم أكثر من ألف رسالة، 
أرجاء  يف  وانترشت  نسخة،  ألف  ستامئة  باليد  كتابة  النور  رسائل  استُنسخت  الطريقة  وهبذه 

. تركيا  تدريجياً منترصة عىل جيوش الظالم، ومعلنةً بأنه ال يمكن إطفاء نور اإلسالم أبداً
ومسائل  اهللا،  إىل  الدعوة  فقه  يف  دقيقة  نواحي  تشمل  التي  التوجيهية  الرسائل  مجعت 

إيامنية دقيقة، حتت عنوان «ملحق قسطموين».(٢)

(١) الشعاعات، الشعاع احلادي عرش، املسألة السادسة.
من  النوريس  األستاذ  بعثها  التي  امللحقة  والتوجيهية  املسلية  املكاتيب  عدد  بلغ   T.H.Kastamonu Hayatı   (٢)

 قسطموين إىل طالبه يف إسبارطة وغريها من املدن (٢٧٥) مكتوباً، منها العامة واخلاصة.(ب)٢ /٨٤٤.

009 SIYRAH ZATIYYE.indd   353009 SIYRAH ZATIYYE.indd   353 م 07:39:39   15/12/2011م 07:39:39   15/12/2011



٣٥٤                                                                                                            سيرة ذاتية   

نامذج من الرسائل التوجيهية
نتائج دنيوية يف العمل للنور

«إخويت األعزاء الصادقني!
فيها،  يوفقكم  أن  تعاىل  وأدعوه  اجلليلة،  خدماتكم  وأثمن  السعيد،  بالعيد  أهنئكم 
وأشكر خالقي الرحيم شكراً ال يتناهي إذ جعل من إخوة ثابتني مضحني من أمثالكم مالكني 
لرسائل النور ونارشين هلا. فكلام تذكرتكم امتألت روحي انشراحاً وقلبي فرحاً، فال تكون 
مغادريت الدنيا موضع أسف، بل أنظر إىل املوت كصديق، لدوام حيايت ببقائكم أنتم، فأنتظر 

أجيل دون قلق واضطراب.
... آمني. آمني. ليرضَ اهللا عنكم أبداً

مثلام يشعر أغلب العاملني من طالب رسائل النور نوعاً من الكرامة واإلكرام اإلهليني، 
يشعر أخوكم هذا العاجز بأغلب أنواعها وأنامطها، وذلك لشدة حاجته إليها.

يف  انشغلنا  كلام  أننا  باهللا:  مقسمني  يعرتفون  املناطق  هذه  يف  املوجودون  النور  وطالب 
إنني  كياننا.  يمأل  غامراً  وفرحاً  القلب،  يف  واالنرشاح  املعيشة  يف  السعة  وجدنا  النور  خدمة 
أيضاً  وشيطاين  األمارة  نفيس  تسكت  بحيث  تاماً  شعوراً  كله  كياين  يف  هبذا  أشعر  كذلك 

ين أمام تلك البداهة».(١) محتارَ
وظيفة املنتسب إىل رسائل النور

«إن أهم وظيفة للمنتسب إىل رسائل النور، كتابتها، ودعوة اآلخرين إىل كتابتها، وتعزيز 
انتشارها؛ فالذي يكتبها أو يستكتبها، يكسب عنوان طالب رسائل النور، فيغنم هبذا العنوان 
وعرشين  أربع  كل  أدعوها  التي  وترضعايت  اخلرية  دعوايت  ومن  املعنوية،  مكتسبايت  من  حظًا 
. فضالً عن ذلك يكسب حظاً من مكتسبات معنوية أللوف من  ساعة بامئة مرة بل تزيد أحياناً

إخواين الربرة ومن دعواهتم الطيبة التي يدعون اهللا هبا. 
(١) املالحق، ملحق قسطموين.
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قسطموني                                                                                     ٣٥٥ منفى    فــي 

مقبولة  عبادة  من  أنواع  أربعة  بمثابة  هي  التي  الرسائل  بكتابته  فإنه  ذلك  عىل  وعالوة 
يكسبها بأربعة وجوه.. إذ يقوي إيامنه.. ويسعى إلنقاذ إيامن غريه من املهالك.. وينال التفكر 
التفكر..  هذا  إىل  غريه  ويدفع  األثر  يف  ورد  كام  أحياناً  سنة  عبادة  بمثابة  يكون  الذي  اإليامين 
يقايس  ما  الشديدة  األوضاع  من  ويقايس  اخلط  جييد  ال  الذي  أستاذه  حسنات  يف  ويشرتك 

بمعاونته له.. نعم، يستطيع أن يكسب أمثال هذه الفوائد اجلليلة».(١)
صداقة األبطال

أن  فعليك  إسبارطة،  والية  أبطال  مثيل  تكون  أن  ترغب  كنت  إن  «أخي  فييض!(*) 
ذو  مرموق  ومرشد  عظيم  شيخ  يف  السجن(٢)  معنا  كان  فلقد   . تماماً مثلهم  وتكون  تشبههم 
جاذبية من أولياء الطريقة  النقشبندية -رمحه اهللا- جالَسَ ما يقرب من ستني من  طالب النور 
طوال أربعة أشهر وحاورهم حماورات مغرية جللبهم إىل الطريقة، إالّ أنه مل يتمكن إالّ من ضم 
واحدٍ منهم إىل صفه، وبصورة مؤقتة. أما الباقون فقد ظلوا مستغنني عنه وهو الويل الصالح، 
أولئك  فقه  ولقد  هبا.  واطمأنوا  النور،  رسائل  تقدمها  التي  الرفيعة  اإليامنية  اخلدمة  كفتهم  إذ 

األبطال بقلوهبم الواعية ورأوا ببصريهتم النافذة احلقيقة اآلتية: 
إن خدمة رسائل النور هي إنقاذ اإليامن، أما الطريقة واملشيخة فهي تكسب املرء مراتب 
الوالية. وإن إنقاذ إيامن شخص من الضالل أهم بكثري وأجزل ثواباً من رفع عرشة من املؤمنني 
إىل مرتبة الوالية؛ حيث إن اإليامن بمنحه لإلنسان السعادة األبدية يضمن له ملكاً أوسع من 
ع من جنة املؤمن وجتعلها أسطع وأهبر. وكام أن رفع مرتبة  األرض كلها. أما الوالية فإهنا توسّ
إنسان اعتيادي إىل سلطان، أعظم من رفع عرشة من  اجلنود إىل مرتبة القائد، كذلك الثواب يف 
إنقاذ إيامن إنسان من الضاللة أعظم وأجزل من رفع عرشة من الناس إىل مرتبة أولياء صاحلني. 
ة إلخوانك يف إسبارطة، وإن مل تره عقول  فهذا الرس الدقيق هو الذي أبرصته القلوب النفاذّ
لوا صداقة شخص ضعيف مذنب مثيل، عىل صداقة أولياء عظام بل عىل  قسم منهم. وهلذا فضّ

جمتهدين إن وجدوا.
فبناء عىل هذه احلقيقة لو أن قطباً من أقطاب  األولياء أو شيخاً جليالً كالكيالين، أتى إىل 

(١) املالحق، ملحق قسطموين.
(٢) املقصود سجن  أسكي شهر.
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هذه املدينة وقال لك سأرفع مرتبتك إىل مرتبة الوالية يف عرشة أيام، وذهبت إليه تاركاً رسائل 
النور، فال تستطيع أن تصادق أبطال  إسبارطة».(١)

ورطة  املتدينني
من  عليه  كثّر  بام  الدنيوية  باحلياة  اإلنسان  كاهل  أثقل  الذي  العجيب  العرص  هذا  «إن 
ابتاله  بام  رضورية  إىل  الرضورية  غري  حاجاته  ل  وحوّ مواردها،  عليه  وضيق  احلياة  متطلبات 
احلياة  جعل  حتى  فيهم،  مستحكمة  بعادات  التمسك  ومن  بعضاً،  بعضهم  الناس  تقليد  من 

واملعاش هي الغاية القصو واملقصد األعظم لإلنسان يف كل وقت.
فهذا العرص العجيب أسدل هبذه األمور حجاباً دون احلياة الدينية واألخروية واألبدية، 
أو يف األقل جعلها أمراً ثانوياً أو ثالثياً بالنسبة له. لذا جوزي اإلنسان عىل خطئه هذا بلطمة 
املصيبة  هذه  يف  أيضاً  يتورط  املتدينون  وهكذا  تطاق.  ال  جحيم  إىل  دنياه  لت  حوّ شديدة  قوية 

الرهيبة، وال يشعر قسم منهم أهنم قد وقعوا يف الورطة. 
:  رأيت عدداً من األشخاص -من أهل التقو- يرغبون يف الدين وحيبون  وأذكر مثاالً
أن يقيموا أوامره كي يوفقوا يف حياهتم الدنيوية ويفلحوا يف أعامهلم. حتى إن منهم من يطلب 
اآلخرة  يف  رغبته  جيعل  أنه  بمعنى  وكشفيات.  كرامات  من  فيها  ما  ألجل  الطريقة  الصوفية 
التي  الدينية  احلقائق  أن  هذا  يعلم  وال  دنيوية،  أمور  إىل  للوصول  سلم  ومرتبة  تكأة  وثامرها 
هي أساس السعادة الدنيوية كام هي أساس السعادة األخروية، ال تكون فوائدها الدنيوية إالّ 
لِ الرب، فإهنا تبطله، ويف األقل  مَ مرجحة ومشوقة، فإذا ارتقت تلك الفائدة إىل مرتبة العلة لِعَ
يفسد إخالصه، ويذهب ثوابه. وقد ثبت بالتجربة أن أفضل منقذ من ظلم هذا العرص املريض 
الدقيقة  بموازينها  النور  رسائل  تشعه  الذي  النور  هو  الدامسة؛  ظلامته  ومن  املشؤوم  الغادر 

وموازناهتا السديدة. يشهد عىل صدق هذا أربعون ألف شاهد. 
قوي  احتامل  فهناك  يدخلوها،  مل  إن  النور  رسائل  دائرة  من  القريبني  أن  بمعنى 

هلالكهم».(٢)

(١) املالحق، ملحق قسطموين.

(٢) املالحق، ملحق قسطموين.
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احلقائق اإليامنية أول املقاصد
تبقى  وأنْ  الزمان،  هذا  يف  وأسبقه  مقصد  أول  اإليامنية  احلقائق  تكون  أن  ينبغي  «بينام 
خدمة  تكون  أن  ينبغي  الذي  الوقت  ويف  والرابعة،  والثالثة  الثانية  الدرجة  يف  األمور  سائر 
أن  إالّ  بالذات،  ومقصودة  وهلفة  اهتامم  وموضع  وظيفة  أجلّ  النور  برسائل  اإليامنية  احلقائق 
السياسية  واحلياة  االجتامعية  احلياة  والسيام  الدنيوية  احلياة  والسيام  احلارضة  العامل  أحوال 
عقاباً  النازل  اهللا  غضب  جتليات  من  جتل  هي  باألخص -التي  العاملية  احلرب  وأخبار  خاصة 
األعصاب  وهتيج  جانبها  إىل  الناس  تستميل  والتي  وسفاهتها-  احلارضة  املدنية  لضاللة 
بدالً  املرضة  الفاسدة  الرغبات  فيه  نت  مكّ حتى  بل  القلب،  باطن  إىل  تدخل  حتى  والعروق 
من احلقائق اإليامنية الرفيعة النافعة. فهذا العرص املشؤوم قد غرز الناس هبذه األمور ومازال، 
حهم بأفكاره ومازال، بحيث جعل العلامء  الذين هم خارج دائرة رسائل النور، بل بعض  ولقّ
نـزلون حكم احلقائق اإليامنية إىل الدرجة الثانية والثالثة بسبب ارتباطهم بتلك احلياة   األولياء يُ
السياسية واالجتامعية منجرفني مع تلك التيارات، فيُولُون حبهم للمنافقني الذين يبادلوهنم 
وينتقدوهنم.  الوالية  أهل  من  بل  احلقيقة  من  أهل  الرأي  خيالفهم  من  ويعادون  نفسه،  الفكر 

حتى جعلوا املشاعر الدينية تابعة لتلك التيارات. 
فتجاه هذه املهالك العجيبة التي حيملها هذا العرص، فإن خدمة رسائل النور واالنشغال 
هبا قد أسقطا من عيني التيارات السياسية احلارضة، إىل درجة مل أهتم يف غضون هذه الشهور 

األربعة بأخبار هذه احلرب ومل أسأل عنها.
اإليامنية  احلقائق  نرش  بمهمة  منهمكون  وهم  اخلواص  النور  رسائل  طالب  إن  ثم 
الثمينة ال ينبغي هلم أن يورثوا الفتور يف وظيفتهم املقدسة بمشاهدة لعب الشطرنج للظاملني 
روا صفو أذهاهنم وأفكارهم بالنظر إىل لعبهم؛ فلقد وهب لنا سبحانه وتعاىل النور  وال يعكّ
واملهمة النورانية، وأعطاهم لعباً مظلمة ظاملة، فهم يستنكفون منا وال يمدون يد املعاونة إلينا 
عىل  املظلمة  لعبهم  مشاهدة  إىل  التنـزل  اخلطأ  فمن  سامية.  أنوار  من  لدينا  فيام  يرغبون  وال 

حساب وظيفتنا.

009 SIYRAH ZATIYYE.indd   357009 SIYRAH ZATIYYE.indd   357 م 07:39:40   15/12/2011م 07:39:40   15/12/2011



٣٥٨                                                                                                            سيرة ذاتية   
فاألذواق املعنوية واألنوار اإليامنية التي هي ضمن دائرتنا كافيتان ووافيتان لنا».(١)

تعديل الشفقة املفرطة
«ملا كانت شفقة اإلنسان تجلياً من جتليات الرمحة الربانية، ال ينبغي جتاوز درجة الرمحة 
اإلهلية واملغاالة أكثر من رمحة من هو رمحة للعاملني ملسو هيلع هللا ىلص، فلو جتاوزها وغاىل هبا فإهنا ليست رمحة 

وال رأفة قط، بل هي مرض روحي وسقم قلبي يفيض إىل الضاللة واإلحلاد.
عىل  يرتتب  وما  جهنم،  يف  واملنافقني  عذاب  الكفار  تأويل  إىل  االنسياق  إن    : فمثالً
اجلهاد وأمثاهلا من احلوادث -من جراء ضيق شفقة املرء عن استيعابه وعدم حتملها له- إنكار 
لقسم عظيم من القرآن الكريم واألديان الساموية وتكذيب له، وهو ظلم عظيم وعدم رمحة 
يف منتهى اجلور يف الوقت نفسه؛ ألن محاية الوحوش الكارسة والعطف عليها، وهي التي متزق 
فقدان  من  نابعة  بالغة  ووحشية  الربيئة،  احليوانات  تلك  جتاه  عظيم  غدر  الربيئة،  احليوانات 

الوجدان والضمري.
فالتعاطف إذن ومواالة أولئك الذين يبيدون حياة ألوف املسلمني األبدية ويمحوهنا، 
والدعاء  واخلطايا،  الذنوب  ارتكاب  إىل  بدفعهم  العاقبة  سوء  إىل  املؤمنني  مئات  ويسوقون 
ألولئك  الكفار واملنافقني، رحمةً هبم وعطفاً عليهم لينجوا من العقاب الشديد، ال شك أنه 

ظلم عظيم وغدر شنيع جتاه أولئك املؤمنني املظلومني.
: أن الكفر والضاللة حتقري عظيم للكائنات وظلم  وقد أثبتتْ رسائل النور إثباتاً قاطعاً
شنيع للموجودات، ووسيلة لرفع الرمحة اإلهلية ونزول املصائب والباليا، حتى وردت روايات 

من أن األسامك التي يف قعر البحر تشكو إىل اهللا ظلم اجلناة، لسلبهم راحتها.
وهلذا فالذي يرأف ويعطف عىل جترع الكافر صنوف العذاب يف النار، يعني أنه ال يرأف 
يشفق  وال  بل  بالعطف  وأجدر  بالرأفة  أليق  هم  ممن  العد  حيصيهم  ال  أبرياء  عىل  يعطف  وال 

. عليهم، بل يظلمهم ظلماً فاضحاً
 . بتىل به  األبرياء أيضاً ولكن هناك أمر آخر وهو أن البالء عندما ينـزل باملستحقني له، يُ

(١) املالحق، ملحق قسطموين.
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الذين  املظلومني  ألولئك  األبرياء  خفية  رمحة  هناك  أن  إالّ  هبم.  الرأفة  عدم  يمكن  ال  وعندها 
ترضروا من ذلك البالء النازل باجلناة.

الذي  والقتل  املظامل  من  كثيراً  أتأمل  األوىل-  العاملية  احلرب  يف  ما  وقت  كنت -يف  ولقد 
يفوق  عذاباً  ب  أتعذّ وكنت  وعوائلهم،  أطفاهلم  جتاه  والسيام  املسلمني  جتاه  األعداء  يرتكبه 

طاقتي -ملا فيّ من شفقة مفرطة ورأفة متزايدة- وحينها ورد عىل القلب فجأة اآليت:
إن أولئك  األبرياء املقتولني يُستشهدون ويصبحون أولياء صاحلني، وإن حياهتم الفانية 
تُبدل إىل حياة باقية، وإن أمواهلم الضائعة تصبح بحكم الصدقة فتبدل أمواالً باقية. بل حتى 
هلم  بالنسبة  كثرية  مكافآت  اإلهلية  الرمحة  خزينة  من  هلم  فإن  كفاراً  املظلومون  أولئك  كان  لو 
-مقابل ما عانوا من البالء يف الدنيا- بحيث لو رفع ستار الغيب فإن ما ينالونه من رمحة ظاهرة 

يدفعهم إىل أن يلهجوا ب»الشكر هللا واحلمد هللا».
من  الناشئ  الشديد  األمل  من  اهللا  بفضل  ونجوت  تامة،  قناعة  به  واقتنعت  هذا،  عرفتُ 

الشفقة املفرطة».(١)
مصري  األبرياء من  الكفار يف الباليا

أصاب  ما  والعطف  الرأفة  يف  املفرطة  وأحاسييس  مشاعري  شديداً  اً  مسّ مسّ  «لقد 
الضعفاء املساكني من نكبات وويالت وجماعات ومهالك من جراء هذه الطامة البرشية التي 
بّهتُ إىل أن هذه املصائب وأمثاهلا  نزلت هبم ويف هذا الشتاء القارس... ولكن عىل حني غرة نُ
فتظل  املصيبة،  تلك  ن  تهوّ بحيث  الكافر-  عىل  واملجازاة -حتى  الرمحة  من  نوع  عىل  تنطوي 
عىل  األطفال  املؤمل  إلشفاقي  شافياً  مرهماً  التنبيه  هذا  وأصبح  إليهم.  بالنسبة  بسيطة  هينة 
منذ  احلرب  وأخبار  الدنيا  أوضاع  عن  شيئاً  أتلق  مل  أنني  رغم  وروسيا،  يف  أوروبا  والعوائل 

أشهر. بضعة 
كانوا  إن  ارتكبها  الظاملون-  -التي  العظمى  الكارثة  هذه  هبم  نزلت  الذين  إن  نعم، 
فاجلزاء  كانوا.  دين  أي  من  حكم  الشهداء،  يف  فهم  العمر،  من  عرشة  اخلامسة  وإىل  صغاراً 

ن عليهم تلك املصيبة. املعنوي العظيم الذي ينتظرهم يهوّ
(١) املالحق، ملحق قسطموين.
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جزاء  فلهم  مظلومني،  أبرياء  كانوا  فإن  العمر،  من  عرشة  اخلامسة  جتاوزوا  الذين  أما 
آخر  يف  الالمباالة  بستار  يُسرت  اإلسالم-  الدين -والسيام  ألن  جهنم،  من  ينجيهم  ربام  عظيم 
الزمان، وأن الدين احلقيقي لسيدنا  عيسى عليه السالم سيحكم ويتكاتف مع اإلسالم. فيمكن 
القول بال شك أن ما يكابده املظلومون من  النصار املنتسبني إىل سيدنا  عيسى عليه السالم 
والذين يعيشون اآلن يف ظلامت تشبه ظلامت «الفرتة» وما يقاسونه من الويالت تكون بحقهم 
نوعاً من الشهادة. والسيام الكهول وأهل النوائب والفقراء والضعفاء املساكني الذين يقاسون 

النكبات والويالت حتت قهر املستبدين والطغاة  الظاملني.
وقد بلغني من احلقيقة أن تلك النكبات والويالت كفارة بحقهم من الذنوب النابعة من 
سفاهات املدنية وكفراهنا بالنعم ومن ضالالت الفلسفة وكفرها، لذا فهي أربح هلم مائة مرة.
املتزايد،  العطف  من  النابع  ب  المعذِّ األمل  ذلك  من  والعزاء  السلوان  وجدتُ  وهبذا 

فشكرتُ اهللا شكراً ال هناية له. 
من  السفلة  أولئك  والنكبات،  الفتن  تلك  نار  رون  يسعّ الذين  أولئك  الظاملون  أما 
يستحقون  فهم  الشخصية،  ملنافعهم  إشباعاً  ينفذوهنا  الذين  الطغاة  واجلبابرة  األنس  شياطني 

ذلك العذاب املهني، فهو بحقهم عدالة ربانية حمضة.
املظلومني  نجدة  إىل  هيرعون  ممن  هم  النكبات  تلك  يقاسون  الذين  كان  إن  ولكن 
الساموية  واملقدسات  الدينية  األسس  عىل  واحلفاظ  البرشية  راحة  حتقيق  سبيل  يف  ويكافحون 
واحلقوق اإلنسانية، فال بد أن النتائج املعنوية واألخروية لتلك التضحيات اجلسام كبرية جداً 

بحيث جتعل تلك الويالت بحقهم مدار رشف واعتزاز هلم بل وحتببها إليهم».(١)
خدمتنا تسعى إلنقاذ النظام واألمن

«جاءين موظف مسؤول له عالقة معنا ومع السياسة ومنشغل بمراقبتنا كثيراً فقلت له:
إنني مل أراجعكم منذ ثامين عرشة سنة، ومل أقرأ صحيفة واحدة من الصحف، وها قد 
الذي  الراديو  إىل  أستمع  ومل  العامل،  يف  حيدث  عام  واحدة  مرة  ولو  أسأل  مل  شهور  ثامنية  مرت 

يُسمع هنا منذ ثالث سنوات. كل ذلك كي ال يلحق رضر معنوي بخدمتنا السامية.
(١) املالحق، ملحق قسطموين.
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والسبب يف ذلك هو أن خدمة اإليامن وحقائق اإليامن هي أجلّ من كل يشء يف الكون، 
حيث  السياسة.  من  كلياً  منعتنا  قد  الكريم  القرآن  خدمة  فإن  كان؛  يشء  ألي  أداة  تكون  فال 
الدنيا  حطام  عىل  للحصول  دينهم  يبيعون  الذين  الزمان  هذا  يف  والضاللة  الغفلة  إن  أهل 
ويستبدلون باألملاس القطعَ الزجاجية املتكرسة، حياولون اهتام تلك اخلدمة اإليامنية بأهنا أداة 

لتيارات قوية خارج البالد وذلك للتهوين من شأهنا الرفيع.
فأنتم يا  أهل السياسة واحلكومة! ال تنشغلوا بنا بناءً عىل الظنون واألوهام، بل عليكم 
لوا الطريق أمامنا، ألن خدمتنا تؤسس األمن واالحرتام والرمحة  أن تذللوا املصاعب لنا وتسهّ
وتسعى إلنقاذ النظام واألمن واحلياة االجتامعية من الفوىض واإلرهاب. فخدمتنا تريس ركائز 

وظيفتكم احلقيقية وتقوهيا وتؤيدها».(١)
زمان اجلامعة

«إن هذا الزمان -ألهل احلقيقة- زمان اجلامعة، وليس زمان الشخصية الفردية وإظهار 
جتاه  ويصمد  حكمه  ذ  ينفّ الذي  هو  اجلامعة  من  الناشئ  املعنوي  فالشخص  واألنانية.  الفردية 
األعاصري. فألجل احلصول عىل حوض عظيم، ينبغي للفرد إلقاء شخصيته وأنانيته التي هي 
كقطعة ثلج يف ذلك احلوض وإذابتها فيه. وإالّ فستذوب حتماً تلك القطعة من الثلج، وتذهب 

. هباءً وتفوت الفرصة من االستفادة من ذلك احلوض أيضاً
يف  العظمى  القوة  واحلقيقة  احلق  يضيّع  أهل  أن  األسف  وموضع  العجب  ملن  إنه 
املهمة  القوة  عىل  للحصول  والضاللة  النفاق  أهل  يتفق  بينام  بينهم،  فيام  باالختالف  االتفاق 
فيه -رغم اختالف مشارهبم- فيغلبون تسعني باملائة من  أهل احلقيقة مع أهنم ال يتجاوزون 

العرشة باملائة».(٢)
التقو والعمل الصالح

أعظم  مها  اللذين  الصالح،  والعمل   التقو أسس  يف  األيام-  هذه  -يف  فكرت  «لقد 
أساسني يف نظر القرآن الكريم بعد اإليامن.

(١) املالحق، ملحق قسطموين.

(٢) املالحق، ملحق قسطموين.
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٣٦٢                                                                                                            سيرة ذاتية   
هو  الصالح  والعمل  والسيئات.  الذنوب  عن  واالجتناب  املحظور  ترك  هي   فالتقو

فعل املأمور لكسب اخلريات.
النفس   هو وبإثارة  والروحي-  -األخالقي  بالدمار  يتسم  الذي  الوقت  هذا  ففي 
األمارة، وبإطالق الشهوات من عقاهلا.. تصبح التقو أساساً عظيماً جداً بل ركيزة األسس، 
وتكسب أفضلية عظيمة حيث إهنا دفع للمفاسد وترك للكبائر، إذ إن «درء املفاسد أوىل من 

جلب املنافع» قاعدة مطردة يف كل وقت.
وحيث إن التيارات املدمرة أخذت تتفاقم يف هذا الوقت، فقد أصبحت التقو أعظم 
أساس وأكرب سد لصد هذا الدمار الرهيب. فالذي يؤدي الفرائض وال يرتكب الكبائر، ينجو 
بإذن اهللا، إذ التوفيق إىل عمل خالص مع هذه الكبائر املحيطة أمر نادر جداً، وإن عمالً صالحاً 

ولو كان قليالً يغدو يف حكم الكثري ضمن هذه الرشائط الثقيلة والظروف العصيبة.
ثم إن هناك نوعاً من عمل صالح ضمن التقو نفسها، ألن ترك احلرام واجب والقيام 
بالواجب ثوابه أكثر من كثري من السنن والنوافل، ففي مثل هذه األزمان التي هتاجم الذنوب 
والسيئات اإلنسان من كل جانب يكون اجتنابُ أثمٍ واحد مع عمل قليل، بمثابة ترك ملئات 

من اآلثام -التي ترتتب عىل ذلك اإلثم- وقيام بمئات من الواجبات.
هذه النقطة جديرة باالهتامم، وال حتصل إالّ بالنية اخلالصة وبالتقو وقصد الفرار من 

. ف فيها جهداً اآلثام والذنوب، ويغنم املرء هبا ثواب أعامل صاحلة نشأت من عبادة مل يَصرِ
هي  الوقت  هذا  يف  الكريم،  القرآن  خدام  النور  عاتق  طالب  عىل  تقع  وظيفة  أهم  إن 
املهاجم  الرهيب  الدمار  تيار  أمام  وفقها  التحرك  ثم  كلها،  األعامل  يف  أساساً   التقو اتخاذُ 
من  مئات  احلارضة  االجتامعية  احلياة  أنامط  ضمن  اإلنسان  يواجه  إذ  هبم،  املحيطة  واآلثام 
من  بمئات  يقوم  كأنه  اإلنسانَ  ريب-  -دون  جتعل  التي  هي   فالتقو دقيقة،  كل  يف  اخلطايا 

األعامل الصاحلة، وذلك باجتنابه تلك املحرمات.
من املعلوم أن عرشين شخصاً يف عرشين يوماً ال يستطيعون بناء عامرة واحدة يف حني 
يستطيع أن هيدمها شخص واحد يف يوم واحد، لذا فالذي يقوم باهلدم والدمار ينبغي أن يقابَل 
اهلدامني  من  فاأللوف  العكس.   نر أننا  بيد  النواحي،  تلك  ويعمرون  يبنون  ممن  بعرشين 

009 SIYRAH ZATIYYE.indd   362009 SIYRAH ZATIYYE.indd   362 م 07:39:40   15/12/2011م 07:39:40   15/12/2011



قسطموني                                                                                     ٣٦٣ منفى    فــي 

تلك  وحدهم  الكريم  القرآن  خدام  فمقاومة  النور.  رسائل  وهو  واحد  ر  معمِّ إال  يقابلهم  ال 
 فلو كانت هاتان القوتان املتقابلتان عىل مستو . التخريبات املريعة إنام هي عمل خارق جداً
وفتوحات  خوارق  واألخالقي-  والبناء -الروحي  التعمري  يف   تر لكنت  القوة،  من  واحد 

 . عظيمة جداً
الصغري  توقري  هي  االجتامعية  احلياة  يف  ركيزة  أعظم  إن  فقط:  واحداً  مثالً  ولنرضب 
للكبري ورمحة الكبري للصغري. إال أننا نر أن هذا األساس قد تصدع كثيراً، حتى إننا نسمع 
هذا  خراب  جراء  من  تقع  واألمهات،  اآلباء  جتاه  جداً  مفجعة  وحوادث  جداً،  مؤملة  أخباراً 

األساس الراسخ.
هتدم  دون  وحالت  الدمار،  قاومت  حلت  أينام  القرآنية  الرسائل  فإن  اهللا  بفضل  ولكن 

هذا األساس االجتامعي املتني، بل حاولت تعمريه.
فسـاداً  فإن  القرنني،  ذي  سد  بخراب  الفساد  األرض  يف  ومأجوج  يعيث  يأجوج  فكام 
أبشع من فساد  يأجوج ومأجوج قد دبّ يف العـامل وأحاطه بظلامت اإلرهاب والفوىض وعمت 
احلياة واألخالق مظامل شنيعة وإحلاد شنيع.. فظهر الفساد يف الرب والبحر، نتيجة تزلزل السد 

القرآين العظيم، وهو الرشيعة املحمدية الغراء.
جهاداً  اهللا-  يعدّ -بإذن  اجلارف  التيار  هذا  ضد  النور  لطالب  املعنوي  اجلهاد  فإن  لذا 
عظيم الثواب، إذ فيه قبس من جهاد  الصحابة الكرام رضوان اهللا عليهم الذين يثابون بعملٍ 

. قليل ثواباً عظيماً
فيا إخويت األعزاء! يف مثل هذه األوقات العصيبة، وأمام هذه األحداث اجلسام، فإن 
أعظم قوة لدينا -بعد قوة اإلخالص- هي قوة «االشرتاك يف األعامل األخروية» إذ يَكتب كلٌ 
 منكم يف دفرت أعامل إخوته حسناتٍ كثرية مثلام يرسل بلسانه اإلمداد والعون إىل قلعة التقو
وخنادقها. وإن أخاكم الفقري والعاجز هذا «السعيد» الذي اشتدت عليه غارات اهلجوم من 
كل جهة، هو أحوج ما يكون إىل مساعدتكم يف هذه األشهر الثالثة املباركة، ويف هذه األيام 
املشهودة. وال أستبعد هذا منكم قط، فأنتم أهل هلذا السعي، وأنتم األبطال األوفياء املشفقون 
عىل حال أخيكم، وأنا أطلب منكم هذا اإلمداد املعنوي بكل جوارحي ومن صميم روحي. 
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٣٦٤                                                                                                            سيرة ذاتية   
وبدوري سأرشك الطالب يف دعوايت وحسنايت املعنوية، بل ربام أدعو لكم يف اليوم أكثر 
من مائة مرة باسم  طالب النور، برشط االلتزام باإليامن والوفاء، وذلك دستور االشرتاك يف 

األعامل األخروية».(١)
لِمَ ننشغل بالرسائل وحدها؟

«يقولون: إن سعيداً ال يقتني كتباً أخر لديه، بمعنى أنه ال تعجبه تلك الكتب بل ال 
تعجبه حتى كتب اإلمام  الغزايل فال جيلب إليه مؤلفاته.

جون  رون أذهان الناس. أالَ إن الذين يروّ فبهذه الكلامت العجيبة التي ال معنى هلا يكدّ
من  أهل  وبعضاً  الساذجني  العلامء   جيعلون  ولكن  الزندقة،  أهل  هم  إنام  اإلشاعات  هذه  مثل 

التصوف وسيلة لذلك.
وطالهبا  النور  رسائل  مهمة  إن  هللا...  حاش  مرة  مائة  هللا  حاش  هذا:  جتاه  نقول  ونحن 
هي احلفاظ عىل مسلك أستاذهم حجة اإلسالم اإلمام الغزاىل، والذود عنه ما وسعهم وإنقاذه 
عنه،  اهللا  ريض  عيل  باإلمام  يربطني  الذي  الوحيد  أستاذي  وهو  الضاللة..  هجامت  أهل  من 
ولكن يف زماهنم مل يكن هجوم الزندقة الرهيبة يزعزع أركان اإلسالم -كام يف هذا العرص-. 
فال حيصل برسعة عىل األسلحة التي استعملها أولئك  العلامء  املحققون األجالء، واملجتهدون 
العظام حسب عصورهم يف املناظرات واملناقشات العلمية والدينية، بل حيتاج إىل وقت، وال 
وجدت  قد  املبني  القرآن  باستلهامها  النور  رسائل  أن  إالّ   . تاماً قهراً  الزمان  هذا  أعداء  تُقهر 
أسلحة يمكن احلصول عليها برسعة، وهى قوية نافذة، ويف الوقت نفسه متزق صفوف العدو 
وجتعلهم شذر مذر، لذا ال تُراجع مصانع أسلحة أولئك األفذاد السامني امليامني. ألن القرآن 
كامالً  أستاذاً  أصبح  قد  وأستاذهم  ومرجعهم  ومنبعهم  جميعاً  مصدرهم  هو  الذي  الكريم 
الوقت  من  متسعاً  نجد  فال  ضعفاء،  ونحن  ضيق  فالوقت  ذلك  عن  فضالً  النور.  لرسائل 
أمثال  من  األضعاف  مئات  هناك  فإن  ذلك  عىل  عالوة  النورانية،  اآلثار  تلك  من  نستفيد  كي 
هلم.  أودعناها  ونحن  الوظيفة  تلك  يؤدون  وهم  الكتب  بتلك  ينشغلون  النور  رسائل  طالب 
وإالّ فنحن نحب تلك اآلثار الطيبة امليمونة ألساتذتنا السامني أولئك بقدر ما نحب أرواحنا 

(١) املالحق، ملحق قسطموين.
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وكياننا، ولكن لكل منا دماغ واحد ويد واحدة ولسان واحد، وجتاهنا ألوف املتعدين والوقت 
ضيق. وحيث إننا شاهدنا آخر سالح أوتوماتيكي أمامنا وهو براهني رسائل النور، اضطررنا 

إىل االكتفاء بذلك السالح واالعتصام به».(١)
 أسس العمل مع املعرتضني

ا كان أولياء اهللا الصاحلون ال يمكنهم أن يعرفوا الغيب -إن مل يلهمهم اهللا سبحانه  «لمّ
حقيقة  عىل  يطلع  أن  يستطيع  ال  صالح  وليّ  أعظم  فإن  اهللا؛  إالّ  الغيب  يعلم  ال  حيث  تعاىل- 
بعض  بني  فيام  حدث  وما  بحقيقته،  علمه  لعدم  يعاديه  ربام  بل  آخر،  ويل  عند  احلال  وواقع 
هذا.  عىل  دليل  خري  أمجعني،  عليهم  اهللا  رضوان  الكرام  من  الصحابة  باجلنة  املبرشين  العرشة 
وهو يعنى أن وليني اثنني إذا ما أنكر أحدمها عىل اآلخر، فإن ذلك ال يسقطهام من مقام الوالية 

ومنـزلتها، إالّ إذا كان هناك أمر خيالف ظاهر الرشيعة خمالفة كلية.
 ﴾7  6  5  4  3 ﴿ الكريمة:   اآلية  لدستور  فاتباعاً 
(آل عمران: ١٣٤)، وحفاظاً عىل إيامن املؤمنني من التصدع، وذلك باملحافظة عىل حسن الظن 
القائم بينهم وبني شيوخهم أو رؤسائهم، وبناء عىل ما يلزم من إنقاذ األركان من  طالب النور 
ملا  واجتناباً  باطلة،  اعرتاضات  عىل  حمقة-  كوهنا  -مع  املرضة  الغضب  ورة  سَ من   املخلصني 
األوىل  الطائفة  بجرح  احلق  من  أهل  طائفتني  بني  اخلصومة  هذه  من  اإلحلاد  أهل  منه  يستفيد 

. بسالح األخر واعرتاضاهتا وهتوين شأن الثانية بدالئل األوىل ثم دحرمها معاً
والتهور،  باحلدة  يواجهوا  املعارضني  أالّ  املذكورة-:  األسس  النور -حسب  طلبة  عىل 
روح  إظهار  مع  فحسب،  أنفسهم  عن  بالدفاع  يكتفوا  أن  عليهم  بل  باملثل.  يقابلوهم  وال 
املصاحلة، واإلجابة بوضوح عن نقاط االعرتاض، حيث إن األنانية يف عرصنا هذا قد تطاولت 
وارشأبت بعنقها حتى أصبح كل شخص ال يريد أن يذيب أنانيته -التي هي كقطعة ثلج بطول 
النـزاع  ينشأ  هنا  وها   . دائماً معذورة  ويراها  لنفسه  غ  يسوّ بل  تغيريها،  يف  يرغب  وال  قامته- 

واخلصومة ويكون موضع استفادة أهل الباطل والضالل عىل حساب أصحاب احلق وأهله.
بمرشهبم  املعجبني  العلامء   بعض  إىل  أن  تومئ  إسطنبول  يف  االعرتاض  حادثة  إن 

(١) املالحق، ملحق قسطموين.
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٣٦٦                                                                                                            سيرة ذاتية   
واألنانيني من  املتصوفة وبعض  املرشدين وأهل احلق ممن مل يقتلوا نفوسهم األمارة بالسوء ومل 
ينجوا من ورطة حب اجلاه سيعرتضون عىل رسائل النور وطالهبا، حفاظاً عىل رواج مرشهبم 
ه أتباعهم إليهم. بل هناك احتامل قوي أن تكون املقابلة شديدة.. فعند وقوع  ومسلكهم، وتوجّ
وعدم  العداء،  يف  الولوج  وعدم  والثبات،  النفس،  وضبط  بالتأين،  علينا  احلوادث  هذه  مثل 

التهوين من شأن رؤساء الطائفة املعارضة...
- أن اعتراضاً عىل رسائل النور ورد حتى من  القطب األعظم  فلو افرتض -فرضاً محاالً
ومن  مكة املكرمة، فإن طالب رسائل النور يثبتون وال يتزعزعون، بل يتلقون اعرتاض ذلك 
 القطب األعظم عىل صورة التفاتة كريمة وحتية وسالم. وحياولون كسب توجهه وتقبيل يده 

وإيضاح مدار االعرتاض عىل أستاذهم العظيم».(١)
رزق طالب العلم

يف  أكون  الذي  اليوم  يف  أنني  التجارب  من  ألف  حوايل  بعد  تامة  قناعة  اقتنعت  «لقد 
دماغي  ويف  بدين  ويف  قلبي  يف  وبركة  وفرح  وانبساطٍ  بانكشاف  أشعر  النور  رسائل  خدمة 
أم  هنا  -سواءً  الكثريين  إخويت  من  شعرت  وقد  اخلدمة.  تلك  درجة  حسب  معيشتي  ويف 
 .« أيضاً هبا  نشعر  «إننا  قائلني:  يعرتفون  وكثريون  هبا،  أشعر  ومازلت  نفسها  باحلالة  هناك- 
حتى إنني أعتقد -كام كتبته لكم يف السنة املاضية- أن الرس يف عييش الكفاف وما يقيم األود 

قد كان من تلك الربكة.
العلم  طالب  رزق  ضامن  «أنا  قال:  أنه  عنه  اهللا  ريض  اإلمام  الشافعي  عن  روي  وقد 

اخلالص؛ ألن يف رزقه بركة وسعة». 
وملا كانت هذه هي احلقيقة وأن طالب رسائل النور قد أظهروا األهلية التامة لعنوان 
القحط  هذا  جتاه  النور  رسائل  خدمة  عن  التخيل  ينبغي  فال  الزمان،  هذا  يف  العلم»  «طالب 
واجلوع املنترش، مع إدراك أن أفضل عالج هلذا هو الشكر والقناعة واالرتباط بصفة الطالب 

لرسائل النور، وعدم ترك اخلدمة بحجة الرضورة لهاثاً وراء متطلبات العيش».(٢)

(١) املالحق، ملحق قسطموين.

(٢) املالحق، ملحق قسطموين.
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قسطموني                                                                                     ٣٦٧ منفى    فــي 

احلكمة يف قراءة الرسائل
«قبل حوايل ثالثة أيام استمعت إىل الكلمة الثانية والعرشين أثناء تصحيحها، ورأيت أن 
فيها: ذكراً كلياً، وفكراً واسعاً، وتهليالً كثيراً، ودرساً إيمانياً قوياً، وحضوراً بال غفلة، وحكمة 
الطالب  من  قسم  قيام  يف  احلكمة  وأدركت  األنوار  من  وأمثاهلا  رفيعة  فكرية  وعبادة  سامية، 
قتهم».(١) وصدّ عملهم  فباركت  العبادة،  بنية  إليها  االستامع  أو  قراءهتا  أو  الرسائل  بكتابة 

ال تفسحوا املجال لالنتقاد
البعض  بعضكم  النتقاد  املجال  تفسحوا  ال  حذار..  حذار  األوفياء!  األعزاء  «إخويت 
املعيشية.  وحاجاتكم  الضعيفة  وعروقكم  مشاربكم  اختالف  الضاللة  فيستغل  أهل  اآلخر، 
صونوا آراءكم من التشتت بإقامة الشور الرشعية بينكم، اجعلوا دساتري رسالة اإلخالص 
. وبخالف هذا فإن اختالفاً طفيفاً يف هذا الوقت يمكن أن يلحق أضراراً  نصب أعينكم دائماً

بليغة برسائل النور».(٢)
(٣)تأليف رسالة اآلية الكرب

أنموذج من الرسالة (٤)
إليها  تشري  مما  منها-  اآلالف  بني  الربانية -من  األفعال  عن  أمثلة  ثالثة  بيان  هنا  «نودّ 

(١) املالحق، ملحق قسطموين.

(٢) املالحق، ملحق قسطموين.
(٣) تأليفاته األخر يف  قسطموين:

١-الشعاع الثالث (رسالة املناجاة).  
٢-الشعاع الرابع (الرسالة احلسبية).  

٣-الشعاع اخلامس (رسالة أرشاط الساعة وصفات  الدجال والسفياين «تنظيم»).  
٤-الشعاع السادس (يف معاين التشهد والصلوات).  

٥-الشعاع الثامن (الكرامة العلوية).  
٦-الشعاع التاسع (يف إثبات احلرش).  

التاسعة  اللمعة  من  املستخلص  النوري»  األكرب  «احلزب  رسالة  وتنظيم  والثاين،  األول  الشعاع  ٩-تبييض   ،٨  ،٧  
والعرشين.

(٤) وجيمل يف هذا املقام أن ننقل فقرة من مقدمة األخ العزيز األستاذ الدكتور حمسن عبد احلميد لرسالة اآلية الكرب. إذ 
يقول: يتقدم النوريس يف هدوء ذكي، ليأخذ بيد طالب احلقيقة يف جولة رائعة، شاسعة هائلة، كي يفتح له فيها مغاليق 
عقله وقلبه، ويوقفه أمام لوحة الوجود، ومجاهلا األخاذ ومظاهرها البديعة، بادئاً رحلته الكونية من عجائب اآلفاق 
العلوية إىل مدهشات الكائنات السفلية، سابرا غورها، واصفاً اتساقها وتوازهنا، ولوحاهتا الفنية الرائعة، التي تأخذ 
باأللباب وترضب عىل أوتار القلوب، فتوقظ الغافل، وتنري بصرية الذاهل، وتأخذ بيد اجلاهل، إىل عامل من حقائق 
بوجود  يقطع  الذي  اجلامع  الشامل  الكوين  والتخطيط  العميقة،  والغائية  احلاسمة،  السببية  إطار  يف  واملعرفة  العلم 
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٣٦٨                                                                                                            سيرة ذاتية   
اآليات الثالث املتصلة بعضها ببعض يف سورة النحل، ومع أن كل فعل منها حيتوي عىل نكات 

ال حرص هلا إالّ أننا نذكر منها هنا ثالثاً فقط.
اآلية األوىل:    ﴿ Z Y X W ] \ [ ^ _ ﴾  (النحل:٦٨).

، ويا هلا من معجزة عظيمة حتى  نعم، إنَّ النحلة معجزةُ القدرة الربانية فطرةً ووظيفةً
يت باسمها سورة جليلة يف القرآن الكريم؟!  ذلك ألن تسجيلَ الربامج الكاملة لوظيفتها  مّ سُ
ها يف جوفها  اجلسيمة يف رأس صغري جداً ملاكنة عسل صغرية.. ووضعَ أطيب األطعمة وألذّ
الصغري وطبخها فيه.. واختيارَ املكان املناسب لوضع سمّ قاتل مهدم ألعضاء حية يف رميحته 
الدقة  بمنتهى  إالّ  هذا-  يتم -كل  أن  يمكن  ال  للجسم..   األخر األعضاء  يف  يؤثر  أن  دون 
والعلم، وبمنتهى احلكمة واإلرادة، وغاية املوازنة واالنتظام؛ لذا لن يتدخل مطلقاً ما ال شعورَ 
له وال نظام وال ميزان من أمثال الطبيعة الصامء أو املصادفة العمياء يف مثل هذه األفعال البديعة.

وهكذا نر ثالث معجزاتٍ يف هذه الصنعة اإلهلية، ونشاهد ظهور هذا الفعل الرباين 
أيضاً فيام ال حيد من النحل يف أرجاء املعمورة كافة، فربوز هذا الفعل الرباين وإحاطته باجلميع، 
عىل  يدل  عينه،  وبالنمط  عينه،  الوقت  ويف  نفسه،  وامليزان  نفسها،  والدقة  نفسها،  وباحلكمة 

الوحدة بداهة ويثبت الوحدانية.
 B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3﴿    :اآلية الثانية

D C﴾  (النحل:٦٦).

=  اخلالق العظيم الذي تسبح له السموات السبع واألرض ومن فيهن...كل ذلك بأسلوب شاعري خصب، بعيداً 
عن قيود املصطلحات الكالمية، ومجود املقدمات الفلسفية التي تزيد يف احلرية، دون أن تنقذ يف عرصنا هذا عقيدة، أو 
تبني إيماناً، أو تدخل إرشاق الروحانية اإلسالمية املتزنة يف كيان اإلنسان املسلم. تستهل الرسالة بتنبيه مهم ومقدمة 

توضح ورطتني تزعزعان اليقني اإليامين وسبل النجاة منهام 
 ويف الباب األول: براهني الوجود: تبدأ بداللة الساموات واجلو وكرة األرض والبحار واألهنار واجلبال والصحار  
بجميع ما فيها وما عليها، وأنواع األشجار والنباتات املسبحات، وأنواع احليوانات والطيور وشهادهتا عىل التوحيد، 
املالئكة  واتفاق  وكراماهتم،  بكشفياهتم  وإمجاع  األولياء  برباهينهم،  األصفياء  واتفاق  بمعجزاهتم،  وإمجاع  األنبياء 
والعقول املستقيمة والقلوب السليمة، وحقيقة الوحي، والفرق بني اإلهلام، والوحي وماهية اإلهلام ودالالت صدق 
وداللة  التعاون  وبحقيقة  واإلمكان  احلدوث  بحقيقة  الكون  وداللة  عظمته،  وبيان  الكريم،  والقرآن  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  نبوة 

مقام املعرفة احلضورية بحقيقة الفعالية املهيمنة عىل الكون وبحقيقة التكلم اإلهلي.
ويف الباب الثاين: براهني التوحيد تتضمن حقائق األلوهية املطلقة والربوبية املطلقة والكامالت واحلاكمية املطلقة،   
املوجودات  وكلية  واإلبداع،  اإلجياد  وحقيقة  مطلقاً،  ظهوراً  الربانية  األفعال  وظهور  والكربياء،  العظمة  حقيقة  ثم 
وظهورها معا، واالنتظام األكمل ووحدة املواد ثم حقيقة الفتاحية والرمحانية والتدبري واإلدارة والرحيمية والرزاقية.
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قسطموني                                                                                     ٣٦٩ منفى    فــي 

اخلالص،  األبيض  اللبن  إسقاء  إنَّ  نعم،   . ودروساً بَراً  عِ ليتقطّر  اإلهلي  األمر  هذا  إنَّ 
النظيف الصايف، املغذي اللذيذ، من مصانع احلليب املغروزة يف أثداء الوالدات. ويف مقدمتها 
أو  هبام  خيتلط  أن  دون  ودم  فرثٍ  بني  من  بسخاء  يتدفق  الذي  والنعجة،  واملعز  والناقة  البقرة 
يتعكر.. وإن غرس ما هو ألذّ من اللبن وأحىل منه وأطيب وأثمن، يف أفئدة تلك الوالدات وهو 
واحلكمة  الرمحة  من  مرتبة  إىل  حتماً  ليحتاج  واإليثار..  الفداء  حد  تصل  التي  والشفقة  احلنان 
والعلم والقدرة واالختيار والدقة مما ال يكون قطعاً من فعل املصادفات العشوائية والعنارص 
اإلهلي،  الفعل  هذا  وإحاطة  الربانية،  الصنعة  هذه  ترصف  فإن  لذا  العمياء،   والقو التائهة 
يف  واحد،  وطراز  واحد،  آن  ويف  نفسه،  واإلعجاز  نفسها،  والدقة  نفسها،  احلكمة  يف  وجتليها 
أفئدة تلك اآلالف املؤلفة من أرضاب الوالدات ويف أثدائها، وعىل وجه األرض كافة، يثبت 

الوحدة بداهة ويدل عىل الوحدانية. 
 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F ﴿ الثالثة:   اآلية 

U T S R﴾  (النحل:٦٧).
تلفت هذه اآلية الكريمة النظر واالنتباه إىل النخيل واألعناب، فتنبّه اإلنسان إىل أن يف 

هاتني الثمرتني آية عظيمة ألويل األلباب، وحجة باهرة عىل التوحيد. 
نفسه،  الوقت  يف  وفاكهة  وثمرة  وقوتاً،  غذاءً  تعتربان  املذكورتني  الثمرتني  إن  نعم، 
جامد،  تراب  يف  تنمو  منهام  كلٍّ  شجرة  أنَّ  رغم  اللذيذة،  الغذائية  املواد  من  كثري  منشأ  ومها 
وترتعرع يف أرض قاحلة. فكلٌّ منهام معجزة من معجزات القدرة اإلهلية، وخارقة من خوارق 
ذات  وصنائع  ل،  معسّ رشاب  ومعامل  وحلويات،  ر  كَّ سُ مصانع  منهام  وكل  الربانية.  احلكمة 
ميزان دقيق حساس وانتظام كامل، ومهارة حكيمة، وإتقان تام، بحيث إن الذي يملك مقدار 
ذرة من عقل وبصرية يضطر إىل القول: «إنَّ الذي خلق هذه األشياء هكذا، هو الذي أوجد 
- من تديل ما يقارب عرشين عنقوداً من العنب،  الكائنات قاطبة»؛ ألنَّ ما نراه أمام أعيننا -مثالً
اللطيفة  احلبات  من  املائة  يقارب  ما  حيمل  منه  عنقود  كل  النحيف،  الصغري  الغصن  هذا  من 
ن زاهٍ، وتضم يف  واللباب املعسلة، وكل حبَّة من تلك الحبَّات مغلفةٌ بغالف رقيق لطيف ملوّ
جوفها الناعم نو صلدة حاملة لتواريخ احلياة ومنهاجها.. نعم، إنَّ خلق كل هذا وغريه يف 
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٣٧٠                                                                                                            سيرة ذاتية   
مجيع العنب وأمثاله -وهي ال تعد وال حتىص- عىل وجه البسيطة كافة، بالدقة نفسها، واحلكمة 
عينها، وإجياد تلك الصنعة اخلارقة املعجزة بأعدادها اهلائلة يف وقت واحد، وعىل نمط واحد، 
يُثبتُ بالبداهة أنَّ الذي يقوم هبذا الفعل إنْ هو إالّ خالق مجيع الكائنات، وأنَّ هذا الفعل الذي  لَ

اقتىض تلك القدرة املطلقة واحلكمة البالغة، ليس إالّ من فعل ذلك اخلالق اجلليل.
أن  هلا  يمكن  ال  املشتتة،  التائهة  واألسباب  الصامء  والطبيعة  العمياء   القو إنَّ  نعم، 
تمدّ أيدهيا وتتدخل يف ذلك امليزان الرقيق احلساس، باملهارة البالغة، واالنتظام احلكيم لتلك 
ر بأمر رباين يف األفعال الربانية، فهي ذات مفعولية وقبول، بل  الصنعة، بل هي تستخدم وتسخّ

ليست إالّ ستائرَ وحجباً مسخرة بيده سبحانه.
وهكذا، فكام تشري هذه اآلياتُ الثالث إىل حقائق ثالث، وتدلّ كل منها عىل التوحيد 
الترصفات  جتليات  من  يُحد  ال  وما  الربانية  األفعال  من  يُحدّ  ال  ما  فهناك  نكات،  بثالث 
ذي  األحد  الواحد  ذات  عىل  صادقة  شهادة  وتشهد  األحد  الواحد  عىل  متفقة  تدل  الربانية، 

اجلالل واإلكرام».(١)
فقرة من رسالة املناجاة

مواتِ واألرضني! بَّ السَّ ا رَ رين! يَ ا إله األولني واآلخِ بَّ العاملني! يَ ا رَ «يَ
ول  سُ الرَّ بأن  وآمنت  احلكيم  رآن  القُ وبدرس  ملسو هيلع هللا ىلص  األكرم  ولِ  سُ الرَّ بتعليم  علِمتُ  لقد 
قدمة- مستنداً إىل مئات من معجزاته الباهرة، والقرآن الكريم مستنداً إىل  األكرم ملسو هيلع هللا ىلص -يف المُ
وهم  ومجيع  األولياء  النرية،  األرواح  ذوو  وهم  السالم  عليهم  مجيع  األنبياء  ثم  اجلازمة،  آياته 
نورة.. يبرشون اجلن  أقطاب ذوي القلوب النورانية، ومجيع األصفياء وهم أرباب العقول المُ
عليه-  ويشهدون  هبذا  يؤمنون  -وهم  بجهنم  وينذرون  الضالني  األبدية  بالسعادة  واألنس 
والصحف  الساموية  الكتب  مجيع  يف  والوعيد  الوعد  من  وتكراراً  مراراً  ذكرتَه  ما  إىل  استناداً 
واحلكمة  والعناية  والرمحة  كالقدرة  دسية  القُ وشؤونك  صفاتك  عىل  واعتماداً  قدسة،  المُ
واجلالل واجلامل، ووثوقاً بعزة جاللك وسلطان ربوبيتك، ويبرشون بكشفياهتم ومشاهداهتم 

وبعقيدهتم الراسخة بعلم اليقني.
(١) الشعاعات، الشعاع السابع.
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قسطموني                                                                                     ٣٧١ منفى    فــي 

اذا  ، ويَ اللِ اذا الجَ ارُ يَ هَّ ا قَ عدِ الكريم، يَ ادِقَ الوَ ا صَ ، يَ حيمُ ا رَ نُ يَ حمَ ا رَ ، يَ كيمُ ا حَ ادرُ يَ ا قَ يَ
..! اللِ ةِ والجَ ظمَ العَ ةِ وَ زَّ العِ

العدد  هذا  كلَّ  بالكذب  مَ  تَصِ أن  عن  مطلق  ه  منـزّ متعال  وأنت  مطلق،  مقدس  إنك 
قدسة.. فتحجب ما  من أوليائك الصادقني ووعودك العديدة وصفاتك اجلليلة وشؤونك المُ
تقتضيه حتماً سلطنةُ ربوبيتك، وترد ما ال حيد من أدعية ودعوات صادرة ممن ال يعد من عبادك 
املقبولني الذين أحببتهم وأحبوك وحببوا أنفسهم إليك باإليامن والتصديق والطاعة… فأنت 
ه، وأنت متعال مطلق مستغن عن تصديق  أهل الضاللة والكفر الذين يتعرضون لعظمة  منـزّ
كربيائك يف إنكارهم احلرش، ويتسببون يف التجاوز عىل عزة جاللك ويمسون هيبة ألوهيتك 

ورأفة ربوبيتك بكفرهم وعصياهنم وبتكذيبهم إياك يف وعدك.
وأنزهها  والهناية-  حد  -بال  تناهية  المُ غري  ورمحتك  ومجالك  عدالتك  س  أقدّ فأنا 
عن هذا الظلم والقبح غري املتناهيني وأرغب أن أتلو بعدد ذرات وجودي اآلية الكريمة:   
-أولئك  الصادقني  رسلك  إن  بل  (اإلرساء:٤٣).    ﴾  `  _  ^  ]  \  [ ﴿
وعني  اليقني  بحق  ويشريون  ويبرشون  يشهدون  احلقيقيون-  سلطنتك  دعاة  هم  الذين 
اليقني وعلم اليقني إىل خزائن رمحتك األخروية وكنوز آالئك يف عامل البقاء، وإىل انكشاف 
ؤمنني  المُ عبادك  ويرشدون  السعادة،  يف  دار  خارقاً  تاماً  تجلياً  سنى  الحُ أسامئك  جتليات 
هو:  وحاميها  وشمسها  احلقائق  مجيع  مرجع  هو  الذي   « «الحقّ السم  شعاع  أعظم  بأن 

(١).«الكرب احلرش  حقيقة 
وق إىل  «إسبارطة» فـ«دنيزيل» السَ

ال  «لقد خبأتُ بعض الرسائل اخلاصة واملجموعات املهمة والسيام التي تبحث عن دجّ
والفحم  احلطب  من  أكوام  حتت  خبّأهتا  النور،  رسائل  كرامات  وعن  املسلمني  «السفياين» 
ألجل أن تنرش بعد وفايت، أو بعد أن تصغي آذان الرؤساء وتعي رؤوسهم احلقيقة ويرجعوا 
إىل صواهبم. كنت مطمئن البال من هذا العمل، ولكن ما إن داهم موظفو التحريات ومعاون 
 املدعي العام البيت وأخرجوا تلك الرسائل املهمة املخبوءة من حتت أكوام الفحم واحلطب، 

(١) الشعاعات، الشعاع الثالث.
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٣٧٢                                                                                                            سيرة ذاتية   
حتى ساقوين إىل سجن  إسبارطة(١) وأنا أعاين من اعتالل صحتي ما أعاين. وبينام كنت متألماً 
بالغ األمل ومستغرقاً يف التفكري حول ما أصاب رسائل النور من أرضار، إذا بالعناية الربانية تأيت 
ألغاثتنا جميعاً حيث بدأ  املسؤولون الذين هم يف أمسّ احلاجة إىل قراءة تلك الرسائل املخبوءة 
القيمة، بدؤوا بدراستها بكل اهتامم وهلفة، فتحولتْ تلك املحافل الرسمية إىل ما يشبه  املدارس 
النورية، إذ انقلب النقد واجلرح عندهم إىل نظرة اإلعجاب والتقدير. حتى إنه يف  «دنيزيل» قرأ 
الكثريون سواء من  املسؤولني أو غريهم -دون علمنا- رسالة «اآلية الكرب» املطبوعة برسية 

تامة فازدادوا إيماناً وأصبحوا سبباً جلعل مصيبتنا كأن مل تكن».(٢)
الشعاع اخلامس سبب املحاكمة

تب أصلها قبل مخس وعرشين سنة «أي الشعاع اخلامس» يف  «إن احلصول عىل رسالة كُ
يّعت يف الوقت  مكان بعيد، والتي مل أحصل عليها إالّ مرة أو مرتني خالل ثامين سنوات، وضُ
نفسه دفع أشباه العلامء  إىل تقلّد طور املنافس، فبثوا األوهام والشكوك يف صفوف  دوائر العدل.

ويف الوقت نفسه فقد انعكس خرب طبع رسالة «اآلية الكرب» باحلروف اجلديدة -مع 
عدم موافقتي- بدالً من رسالة «مفتاح اإليامن»(٣) التي كنت أرغب يف طبعها، ووصول نسخٍ 
املسألتني   إحد عليهم  فالتبست  احلكومية،  الدوائر  عىل  اخلرب-  انعكس -هذا  هنا،  إىل  منها 
باألخر. فكأن «الشعاع اخلامس» قد طبع، خالفاً للقوانني املدنية، مما استهول ذلك أرباب 
يف  وعدواناً  ظلماً  ونا  زجّ حتى  قبة.  مائة  احلبة  من  جاعلني  واستعظموه  الشخصية  األغراض 

هذا املعتكف  (السجن).
 (رسالة اآلية الكرب) «إننا نقول إزاء شكوك  أهل الدنيا وأوهامهم: إن «الشعاع السابع
من أوله إىل آخره بحث يف اإليامن، فلقد التبس عليكم األمر وانخدعتم. وإن الشعاع اخلامس 
التحريات  رغم  عندنا  عليها  يعثَر  مل  حتى  للغاية  يّة  وسرّ خاصة  رسالة  وهو  كلياً  عنه  خيتلف 
محى  من  يعاين  الزمان  بديع  واألستاذ  ١٩٤٣/٨/٣١م  يف  األوىل  مرات؛  ثالث  األستاذ  بيت  الرشطة  أفراد  داهم   (١)
شديدة، من جراء التسمم. والثانية يف ١٨ أيلول من السنة نفسها، ولكنهم مل يعثروا أيضاً إالّ عىل بعض الرسائل التي 
تبحث عن مسائل اإليامن واآلخرة واألخالق. والثالثة يف ٢٠ أيلول، وسيق األستاذ برفقة الرشطة إىل  أنقرة مع مئة 
عوا من خمتلف املدن، بحجة احلصول عىل «الشعاع اخلامس» الذي يبحث عن  مّ وستة وعرشين من  طالب النور جُ

 الدجال والسفياين.
(٢) اللمعات، اللمعة السادسة والعرشون، الرجاء السادس عرش.

(٣) كتيب يضم مستالت من كليات رسائل النور..
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قسطموني                                                                                     ٣٧٣ منفى    فــي 

الدقيقة. وإن اصل هذه الرسالة قد كتب قبل عرشين سنة فنحن ال نرىض بطبعها وحدها بل 
وال بإراءهتا أيضاً إىل أي أحد كان يف الوقت احلارض. فهي رسالة خترب عن أحداث مستقبلية، 

 (١).« قها الواقع هناك، وهي ال تتحد أحداً وقد صدّ

شهر  أواخر  يف  العمومية  النقل  سيارات   بإحد إىل  أنقرة  الزمان  بديع  ر  فّ سُ وقد  عرش.  الثالث  الشعاع  الشعاعات،   (١)
رمضان ويف يوم شديد احلر، ولكنه وهو يف الطريق ال ينسى أن يؤدي واجب التبليغ واإلرشاد إذ يلتفت إىل حارسه 
قائالً له: «هل يمكن اإليعاز إىل السيد السائق بأن يوقف السيارة؟ فال إكراه يف الدين ولكن عندي بعض النصائح 
: إن هذه الليلة ليلة القدر  أريد أن أسدهيا للركاب». فوقّف السائق السيارة، والتفت بديع الزمان إىل الركاب مخاطباً
عىل أغلب االحتامل، وإن ثواب قراءة القرآن الكريم يف األيام االعتيادية هو عرش حسنات لكل حرف من القرآن 
ويف أيام رمضان ألف حسنة، أما يف ليلة القدر فهو ثالثون ألف حسنة، فلو عرض أحدهم عليكم مخس لريات ذهبية 
لقاء عمل ما، أما ترغبون يف احلصول عليها؟! أجاب الركاب: «نعم.. نرغب يف ذلك..» فقال هلم: «إذن فليقرأ كل 
مسلم منكم اآلن سورة الفاحتة ثالث مرات، وسورة اإلخالص مرة واحدة وآية الكريس مرة واحدة، فإهنا ستكون 
لكم ذخراً يف حياتكم األبدية». ويف الطريق عندما كان حيني وقت اإلفطار تقف السيارة، حيث يفطر األستاذ بديع 

الزمان مع الركاب، ويصيل معهم صالة املغرب.
ه، إذ حاول الوايل تبديل زيّه قسراً، فريد  ويف  أنقرة طلبه الوايل  «نوزاد طان دوغان» حيث جرت بينهام مشادة حول زيّ  
عليه األستاذ بديع الزمان من أنه شخص منـزو، وأن قانون األزياء ال يشمله، وأن هذه العاممة ال تُرفع إالّ مع هذا 

الرأس مشيراً إىل عنقه!.
انتحر  قد  األستاذ  ضد  مهينة  جارحة  بكلامت  تلفظ  الذي  الفظ  الوايل  هذا  أن  للتأمل  الداعية  القدر  جتليات  ومن   
يف (١٩٤٦/٧/٩) بإطالق رصاصة عىل صدغه» (ش) ٣٤٠ ويذكر األستاذ نفسه هذه احلادثة بقوله: «أراد وايل 
 أنقرة السيد نوزاد أن يتعرض لزيّي إال أنه مل يوفق يف مسعاه وبانتحاره نال عقابه بيده» (ب)٢ ص٩٨٥ عن ملف 

 دنيزيل خمطوط.
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خريطة غريب األناضول
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الفصل السابع
يف سجن  دنيزيل
(املدرسة اليوسفية الثانية)

١٩٤٣/٩/٢٠-١٩٤٤/٦/١٥
التُهم كسابقتها

ون  يعتدّ ممن  وبعضاً  من  املسؤولني  بعضاً  علينا  ضون  يحرّ املتسرتون  «بدأ  أعداؤنا 
بأنفسهم واملغرورين من العلامء  واملشايخ  الصوفية، فأصبحوا الوسيلة يف مجعنا يف تلك املدرسة 

اليوسفية سجن  دنيزيل مع  طالب النور القادمني من عدة واليات.(١)
أما التهمة املوجهة، فهي كسابقاهتا: «تأليف مجعية رسية، وحتريض الشعب عىل احلكومة 

العلامنية، وحماولة قلب نظام احلكم، ثم تسمية  مصطفى كامل  ب»الدجال» و«السفياين»».(٢)
وين يف ردهة كبرية ذات عفونة ورطوبة شديدتني  وهكذا ساقونا إىل سجن  دنيزيل وزجّ
فوق ما فيها من برودة شديدة، فاعرتاين حزن وأمل شديدان من جراء ابتالء أصدقائي  األبرياء 
كنت  ما  مع  ومصادرة  عطل  من  «النور»  انتشار  أصاب  مما  النابع  احلزن  عن  فضالً  بسبـبي 
أعانيه من الشيب واملرض.. كل ذلك جعلني أتقلب مضطرباً يف ضجر وسأم.. حتى أغاثتني 
مدرسة  إن  السجن  فحقاً  مدرسة  نورية.  إىل  الرهيب  ذلك  السجن  لت  فحوّ الربانية  العناية 
بكتابة  الزهراء»  أبطال  «مدرسة  بدأ  حيث  والتوسع  باالنتشار  النور  رسائل  وبدأت  يوسفية، 
نسخة  عرشين  من  أكثر  استنسخ  قد  النور  بطل  إن  حتى  األملاسية.  بأقالمهم  الرسائـل  تلـك 
من رسالتَي «الثمرة» و«الدفاع» خـالل مدة مل تتجاوز أربعة أشهر، مع رضاوة تلك الظروف 
ل رضرنا يف تلك  املحيطة، فكانت تلك النسخ سبباً للفتوحات يف  السجن ويف خارجه، فحوّ
(١) اللمعات، اللمعة السادسة والعرشون، الرجاء السادس عرش. وكان عدد  طالب النور املتهمني مع األستاذ النوريس 
جنها يف ١٩٤٣/١٠/٢٥.(ب) ١٠٠٠. (١٢٦) طالباً وسيقوا معاً إىل  أنقرة ثم إىل حمكمة اجلزاء الكرب لدنيزيل فسِ

T. H. Denizli Hayatı  (٢)

009 SIYRAH ZATIYYE.indd   375009 SIYRAH ZATIYYE.indd   375 م 07:39:42   15/12/2011م 07:39:42   15/12/2011



٣٧٦                                                                                                            سيرة ذاتية   
اآلية  أرسار  من  سراً   أخر مرة  مبـدياً  أفراح،  إىل  وحزنـنا  ضجـرنا  ل  وبدّ منافع  إىل  املصيبة 

الكريمة:   ﴿ ) ( * + , - . ﴾  (البقرة:٢١٦).
قبل  من  م  المقدَّ اخلاطئ  السطحي  التقرير  عىل  بناء  اللهجة  شديد  بيان  ضدنا  ع  زّ وُ ثم 
نّ  وزير الرتبية هجوماً عنيفاً علينا، مما حدا بالبعض أن يطالب بإعدامنا   «اخلرباء األوليني». وشَ

بل قد سعوا يف األمر.
ننتظر  بينا  إذ  أيضاً،  فأسعفتنا  الربانية  العناية  جاءتنا  بالذات  العصيب  الوقت  هذا  ويف 
انتقادات الذعة عنيفة من «خرباء أنقرة» إذا  بتقاريرهم املتضمنة لإلعجاب والتقدير برسائل 
النور، وإذا هبم مل جيدوا من جمموع مخسة صناديق من رسائل النور إالّ بضعة أخطاء ال تتجاوز 
ليست  أوردوها  األخطاء  التي  هذه  أن  كذلك  وأثبتنا  املحكمة  أمام  حنا  وضّ وقد  العرشة. 
يف  أن  وبيّنا  عون،  يدّ فيام  خطأ  عىل  أنفسهم  هم  وأن  اخلرباء  بعينها،  احلقيقة  هي  بل   ، أخطاءً

تقريرهم املتكون من مخس أوراق حوايل عرشة أخطاء.(١)
مؤهلني  غري  اإلطالق-  عىل  هلم  خربة  ال  -الذين  هؤالء  اخلرباء  إن  هلم:  قلت  ولقد 
لتدقيق رسائل النور،(٢) لذا فإنني أطالب بتأليف جلنة عليا يف أنقرة تتألف من   أهل العلم. وإذا 
وجدوا فيها  فإذا  فليُستقدم متخصصون، وعلامء من  أوروبا لتدقيق هذه الرسائل،  األمر  لزم 

أي عنرص يستوجب العقاب، فإنني أرىض بذلك العقاب.
وفعالً ألفت احلكومة جلنة أخر من علامء وخرباء قاموا بدراسة وتدقيق مجيع رسائل 

النور، وكانت النتيجة اهنم مل يعثروا فيها عىل أي يشء يكون موجباً للتُهمة».(٣)
ة من الدوائر الرسمية السبع التي أرسلت إليها  وبينام كنا ننتظر التهديد واألوامر المشددّ
رسائل «الثمرة» و«الدفاع» كام أُرسلت إىل دائرة العدل مجيع الرسائل، والسيام تلك الرسائل 
اخلاصة املتضمنة للصفعات الشديدة والتعرض ألهل الضاللة.. أجل، بينام كنا ننتظر التهديد 
العنيف منهم، إذا بتقاريرهم المسلّية وهي يف منتهى اللني والرقة -الشبيهة بتلك الرسالة التي 

(١) اللمعات، اللمعة السادسة والعرشون، الرجاء السادس عرش.
األستاذ  رسائل  لدنيزيل   الكرب اجلزاء  حمكمة  أحالت  طوبجو:  الدين  إسطنبول  نور  بجامعة  الفلسة  أستاذ  يذكر   (٢)
النوريس إىل جلنة خرباء مشكلة من مدرسني للثانوية أحدمها: مدرس األدب الرتكي واآلخر: مدرس التاريخ وكانا 

.. N. Şahiner Nurs yolu ص١٢٣. ملحدين ال دين هلام إطالقاً
T.H.Denizli Hayatı  (٣)
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دنــيــزلــي                                                                                     ٣٧٧ مــنــفــى    فــي 

بعثها رئيس الوزراء إلينا- وكأهنم يبدون رغبتهم يف املصاحلة معنا. فأثبت -كل هذا- إثباتاً 
عليهم  وانترصت  غلبتهم  قد  وكرامتها  اإلهلية  العناية  بفضل  النور  رسائل  حقائق  أن  قاطعاً 
حتى جعلتهم يقرؤوهنا ويسرتشدون هبا، وحولت تلك الدوائر الرسمية الواسعة إىل ما يشبه 
هبجة  مألنا  مما  إيامهنم،  من  ت  وشدّ واملرتددين   احليار من  كثيراً  وأنقذت  النورية،   املدارس 

وسروراً هو أضعاف أضعاف ما كنا نعانيه من ضيق وضجر».(١)
تأليف رسالة الثمرة(٢)

«إننا قمنا يف ظرف أسبوعني بتأليف رسالة «الثمرة» للمسجونني، وهي رسالة تلخص 
أهداف رسائل النور وتبني أسسها وغاياهتا. فهي بمثابة رسالة دفاع عن رسائل النور.(٣)

وعندما كنت أصحح الثامر الفردوسية واليوسفية لألبطال امليامني، جلبت انتباهي تلك 
مائة  كلها  متاعب  السجن  تضاعفت  لو  فرصخت:  أمهيتها.  يل  بدت  حيث  الرسالة (الثمرة) 
األوساط  شتى  يف  نفسها  تستقرئ  إذ  الوظائف،  من  أضعافها  الرسالة  هذه  أدّت  فقد  ضعف 

العامة، وتسوق إىل اإليامن حتى املتعنتني.
أهيا الشقاة! يا من تضيّقون عليّ اخلناق! اعملوا ما شئتم واقضوا ما أنتم قاضون، فال 
أمهية لعملكم، كل املصائب التي تنـزل بنا هينة تافهة، بل إهنا عناية إهلية حمضة ورمحة بعينها... 

قلت هذا ووجدت السلوان الكامل.(٤)
احلقيقي  دفاعنا  ستكون  «دنيزيل»  سجن  أثمرها  التي  الصغرية  الرسالة  أن  أخال  إنني 
واألخري، ألن اخلطط املنصوبة للقضاء علينا سابقاً والناشئة من أوهامٍ وشكوك أثريت ضدنا 
رسية..  منظمة  إهنم  صوفية..  لطريقة  العمل  وهي:  واسع،  نطاق  عىل  صممت  قد  سنة،  منذ 
هلدم  والسعي  السياسة،  سبيل  يف  واستغالهلا  الدينية  املشاعر  إثارة  خارجية..  لتيارات  وأداة 

(١) اللمعات، اللمعة السادسة والعرشون، الرجاء السادس عرش.
(٢) تأليفاته األخر ىف سجن  دنيزيل:

١- الشعاع الثاين عرش (عدد من دفاعاته يف حمكمة  دنيزيل).  
٢-الشعاع الثالث عرش (رسائل مسلية وموجهة إىل  طالب النور).  

. (ب) ١١١٤/٢. ٣-مكاتيب توجيهية إىل طالبه يبلغ عددها (١٢٠) مكتوباً  
(٣) الشعاعات ص٣٣٠ وقد ألّفت املسائل الثامنية األوىل من رسالة الثمرة سنة ١٩٤٣ أما املسألة التاسعة فقد أُلّفت يف 

بداية سنة ١٩٤٤. (ب) ١٠٢٣/٢.
(٤) املالحق، ملحق أمريداغ.
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٣٧٨                                                                                                            سيرة ذاتية   
اجلمهورية والتعرض للدولة واإلخالل بأمن البالد.. وأشباهها من احلجج التي ال أساس هلا 

من الصحة. لذا شنوا هجومهم علينا.
وباءت  بائرة  خططهم  أصبحت  والشكر،  احلمد  من  يتناهى  ال  بام  واملنة  احلمد  فلله 
الرسائل  من  ومئات  الطالب  من  مئات  وبني  الواسع  امليدان  هذا  يف  جيدوا  مل  إذ  باإلخفاق، 
والكتب طوال ثامين عرشة سنة سو أبحاث يف حقيقة اإليامن والقرآن وحتقق اآلخرة والسعي 

للسعادة األبدية، لذا بدءوا يتحرون عن حجج تافهة جداً ليسرتوا هبا خططهم.
ولكن إزاء احتامل اهلجوم علينا باستغفال بعض أركان احلكومة والتغرير هبم وإثارهتم 
علينا من قبل منظمة ملحدة رهيبة متسرتة تعمل حالياً عمالً مباشراً يف سبيل الكفر املطلق، 
رسوخ  والراسخة  واألوهام،  للشبهات  واملزيلة  كالشمس  الواضحة  «الثمرة»  رسالة  فإن 
تّبت  الشم العوايل، تكون أقو دفاع لنا جتاههم، وسوف تسكتهم بإذن اهللا. وأحسب أهنا كُ

لنا ألجل هذا.(١)
تبت للمسجونني حتى تاب أكثرُ من  وما إن دخل طالب  النور ورسالة الثمرة التي كُ
إن  حتى  تزيد.  أو  أشهر  ثالثة  غضون  يف  وذلك  والصالح،  بالطاعة  وتحلّوا  سجني  مائتي 
قاتالً ألكثر من ثالثة أشخاص كان يتحاشى أن يقتل «بقة الفراش». فلم يعد عضواً ال يرض 

فحسب، بل أصبح نافعاً رحيماً بالبالد والعباد.
ح  صرّ حتى  وإعجاب،  رية  بحَ الوضع  هذا  إىل  ينظرون  فكان  املوظفون  املسؤولون 
م عىل  بعض الشباب قبل أن يستلموا قرار املحكمة: «إذا لبث طالب  النور يف   السجن فسنحكُ
أنفسنا وندينُها لنظلّ معهم ونتتلمذ عليهم ونصلح أنفسنا بإرشاداهتم لنكون أمثاهلم». فالذين 
يتهمون طالب  النور الذين هلم هذه اخلصائص واخلصال بإخالل األمن ال حمالة قد انخدعوا 
واإلرهاب  الفوىض  سبيل  يف  احلكومة  أركان  يستغفلون  أهنم  أو  دعوا،  خُ أو  مفجع،  بشكل 

ون إلبادتنا وإقحامنا يف العذاب. -من حيث يعلمون أو ال يعلمون- لذا يسعَ
قتَل والقبرُ ال يُغلق بابه، وقوافل البرشية يف دار  فنحن نقول هلؤالء: «مادام الموتُ ال يُ
أقرب  يف  سنفرتق  أننا  مناص  فال  مذهلة..  برسعة  الرتاب  حتت   وتتوار تغيب  الدنيا  ضيافة 

(١) الشعاعات، الشعاع الثالث عرش.
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دنــيــزلــي                                                                                     ٣٧٩ مــنــفــى    فــي 

ون جزاء ظلمكم جزاءً رهيباً، ويف األقل ستذوقون الموتَ الذي هو رخصة من  وقت، وسترَ
احلياة عند  أهل اإليامن املظلومني، ستذوقونه إعداماً أبدياً لكم، فاألذواق الفانية التي تكسبوهنا 

بتومهكم اخللود يف الدنيا ستنقلب إىل آالم باقية مؤملة دائمة..
مئات  بدماء  عليها  وحافظت  املتدينة  هذه  األمة  هبا  ظفرتْ  التي  اإلسالم  حقيقة  إنَّ 
املاليني من شهدائها الذين هم بمرتبة  األولياء وسيوف أبطاهلا  املجاهدين يُطلِق عليها اليوم 
-مع األسف- أعداؤنا  املنافقون املتسرتون اسم «الطريقة  الصوفية» أحياناً، ويظهرون الطريقة 
هوا عىل   الصوفية التي هي شعاع واحد من أشعة تلك الشمس املنرية كأهنا الشمسُ نفسها ليموّ
بعض  املوظفني السطحيني، مطلِقني عىل طالب  النور الذين يسعون بجد ونشاط إلبراز حقيقة 
القرآن وحقائق اإليامن اسم «أهل الطريقة  الصوفية» أو «مجعية سياسية» وال يبغون من ورائها 
علينا. فنحن نقول هلؤالء ولكل من يصغي إليهم قَولتَنا التي قلناها  والتحريض  إالّ التشويه 

أمام حمكمة  دنيزيل العادلة:
«إن الحقيقةَ املقدسة التي افتدهتا ماليينُ الرؤوس فداءٌ هلا رؤوسنا أيضاً، فلو أشعلتم 
تُسلم  ولن  القرآنية  الحقيقةَ  افتدت  التي  الرؤوس  تلك  ترضخ  فلن  ناراً  رؤوسنا  عىل  الدنيا 

القيادة للزندقة ولن تتخلّى عن مهمتها املقدسة بإذن اهللا».
وهكذا فال أستبدل بسنةٍ واحدة من شيخوختي التي أنشأت حوادثُها اليأسَ واألعباءَ 
الثقيلة والتي أسعفها السلوانُ النـزيه النابع من اإليامن والقرآن، مع ما فيها من معاناة وضيق، 
عشرَ سنوات هبيجة سارة من حياة شبايب. وباألخص إذا كان كل ساعة من ساعات التائب 
املقيم لفرائضه يف  السجن بحكم عرش ساعات له من العبادة، وإن كُل يوم يمرّ باملريض وهو 
مظلوم جيعل صاحبَه يفوز بثواب عرشة أيام خالدة، فكم يكون مثل هذه احلياة مبعث شكر 

ه وهو عىل شفري القرب. وامتنان هللا ملثيل الذي يرتقب دورَ
نعم، فهذا هو الذي فهمتُه من ذلك التنبيه املعنوي، فقلت: شكراً هللا بال هناية.. وفرحت 
بشيخوختي ورضيت بالسجن. حيث إن العمر ال يتوقف بل يميض مسرعاً، فإن مىض باللذة 
والفرح فإنه يورث احلزن واألسى؛ ألنَّ زوالَ اللذة يورث األمل، وإن مىض مشبعاً بالغفلة خاوياً 
من الشكر فإنه يرتك بعض آثار اآلثام ويفنى هو ويميض. ولكن إذا مىض بالعناء والسجن، فلِام 
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٣٨٠                                                                                                            سيرة ذاتية   

أن زوال األمل يورث لذةً معنوية، وأن مثل هذا العمر يعدّ نوعاً من العبادة، يظل باقياً من جهة، 
ارة للذنوب  فيجعل صاحبَه يفوز بعمر خالد بثمرات خالدة خيّرة، ومن جهة أخر يكون كفّ
الذين  عىل  املسجونني  هذه،  النظر  زاوية  فمن  سببت  السجن.  التي  لألخطاء  وتزكية  السابقة 

يؤدون الفرائض أن يشكروا اهللا تعاىل ضمن الصرب».(١)
إىل أخي العزيز  احلافظ عيل!

«ال هتتم ملرضك، نسأله تعاىل أن يرزقك الشفاء. آمني. فإنك رابح غانم كثيراً، ألن كل 
ساعة من العبادة يف  السجن بمثابة اثنتي عرشة ساعة. فإن كنت محتاجاً إىل الدواء فلديّ بعضه 
ألرسله إليك. علماً أن وباءً خفيفاً منترش يف األوساط. ففي اليوم الذي أذهب فيه إىل املحكمة 
ضُ بال شك.. ولعلك أصبحت  معيناً يل يف ذلك فأخذت شيئاً من مريض، كام كانت حتدث  رَ أمْ

بطوالت خارقة سابقاً، فيتمرض أحدهم بدالً من أخيه أو يموت بدالً منه».(٢)
استشهاد  احلافظ عيل

م يف طعامي(٣) ونُقل بطل النور الشهيد  احلافظ عيل عىل  «ثم دسّ األعداء املتسرتون السُّ
إثرها إىل املستشفى بدالً عنى، ومن ثم ارحتل إىل  عامل الربزخ أيضاً عوضاً عني، مما جعلنا نحزن 

كثيراً ونبكى بكاءً حاراً عليه.
رصخت  بل  قسطموين،  جبل  عىل  وأنا  بنا-  املصيبة  هذه  نزول  -قبل  يوماً  قلت  لقد 
: يا  إخواين «ال تلقوا اللحم أمام احلصان وال العشب أمام األسد» بمعنى: ال تعطوا كل  مراراً
رسالة أياً كان، حذراً من أن يتعرضوا لنا بسوء. وكأن األخ  احلافظ عيل قد سمع هباتفه املعنوي 
كالمي هذا «وهو عىل بُعد مسرية سبعة أيام». فكتب إليّ -يف الوقت نفسه- يقول: «نعم، يا 
أستاذي.. إهنا من إحد كرامات رسائل النور وخصائصها أهنا ال تعطي احلصان اللحم وال 
رسالة  العالِم  ذلك  أعطى  حتى  اللحم»  واألسد  العشب  احلصان  تعطى  بل  العشب،  األسد 
اإلخالص، وبعد سبعة أيام تسلمنا رسالته هذه، وبدأنا بالعدّ واحلساب فعلمنا أنه قد كتب 

تلك العبارة الغريبة نفسها يف الوقت الذي كنت أرددها من فوق جبل قسطموين.
(١) اللمعات، اللمعة السادسة والعرشون، الرجاء اخلامس عرش.

(٢) الشعاعات، الشعاع الثالث عرش.
(٣) هذه هي املرة الثالثة لتسميم األستاذ النوريس، أما األوىل فبلقاح اجلدري والثانية كانت شديدة جداً «كام يف الشعاعات، 

الشعاع الثالث عرش».
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دنــيــزلــي                                                                                     ٣٨١ مــنــفــى    فــي 

فوفاة بطل معنوي مثل  هذا البطل من أبطال النور، واملنافقون يسعون إلدانتنا وإنزال 
ملريض  املستشفى  إىل  رسمي  بأمر  إياي  أخذهم  من  المستمرّ  قلقي  عىل  عالوة  بنا،  العقوبة 
تأيت  اإلهلية  بالعناية  إذا  بنا،  حتيط  املضايقات  هذه  ومجيع  الوقت  هذا  يف  التسمم..  من  الناشئ 
وهناك  التسمم.  خطر  الطيبني  إخواين  قبل  من  املرفوع  اخلالص  الدعاءُ  أزال  فلقد  إلمدادنا؛ 
أمارات قوية جداً تدل عىل أن ذلك البطل الشهيد منهمك يف قربه برسائل النور، وأنه جييب 
األوفياء  وأصدقاءه  برمحته  اهللا  تغمده  بطل  دنيزيل «حسن  فييض»  وإن  املالئكة.  أسئلة  عن  هبا 
.. وإن أعداءنا قد انضموا إىل الرأي القائل  سيحلون حمله فيقومون بمهمته يف خدمة النور سراً
برضورة إخراجنا من  السجن خوفاً من سعة انتشار الرسائل بني املساجني ورسعة استجابتهم 
ل تالميذ النور تلك اخللوة املزعجة إىل ما يشبه كهف  ولوا بيننا وبني السجناء، وقد حوّ هلا ليحُ
 أصحاب الكهف، أولئك الذين آمنوا برهبم فزادهم هد، أو ما يشبه مغارات املنـزوين من 
العناية  أن  أثبت  ذلك  كل  ونرشها..  الرسائل  كتابة  يف  وسكينة  اطمئنان  بكل  وسعوا   الزهاد، 

نا وتغيثنا. اإلهلية كانت تمدّ
ولقد خطر للقلب أنّ  اإلمام األعظم أبا حنيفة النعامن وأمثاله من األئمة  املجتهدين قد 
قد  العظام  من  املجاهدين  وأمثاله  حنبل  بن  اإلمام  أمحد  وأن  عذابه،  وحتملوا  بالسجن  أوذوا 
بوا كثيراً ألجل مسألة واحدة من مسائل القرآن الكريم، وقد ثبت اجلميع أمام تلك املحن  عذّ
عن  يرتاجع  ومل   ،والشكو الضجر  أحدهم  بد  يُ فلم  واجللد،  الصرب  قمة  يف  وكانوا  القاسية 
 مسألته التي قاهلا، وكذا علامء عظام كثريون وأئمة عديدون مل يتزلزلوا قط أمام اآلالم واألذ
الذي نزل هبم، بل صربوا شاكرين هللا تعاىل، مع أن البالء الذي نزل هبم كان أشدّ مما هو نازل 
من  تتحملونه  ما  عىل  جزيالً  شكراً  وتعاىل  تبارك  هللا  الشكر  دَين  أعناقكم  يف  أن  بد  فال  بكم، 
العذاب القليل واملشقة اليسرية النازلة بكم يف سبيل حقائق عديدة للقرآن الكريم مع الثواب 

اجلزيل واألجر العميم».(١)
عزاء مجيل ويف أنسب وقت

«إخويت األعزاء األوفياء!
لكل مصيبة نقول:   ﴿ G F E D C﴾  (البقرة:١٥٦).

(١) اللمعات، اللمعة السادسة والعرشون، الرجاء السادس عرش.
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ي رسائل النور. ولكني أهنئ املرحوم  «احلافظ عيل» وأهنئ  يكم وأعزّ ي نفيس وأعزّ أُعزّ
مقربة  «دنيزيل» ألن أخانا الرائد الذي أدرك حقيقة «رسالة الثمرة» علم اليقني، قد ترك جسده 
يف القرب، صاعداً كاملالئكة إىل النجوم وعامل األرواح، ألجل االرتقاء إىل مقام عني اليقني وحق 

اها حق األداء. اليقني، وخلد إىل الراحة والسكون متسرحاً عن وظيفته التي أدّ
نسأل اهللا الرمحن الرحيم أن يكتب يف سجل أعامله حسنات بعدد مجيع حروف رسائل 
ويجعلَ  آمني.  روحه...  عىل  بعددها  رمحته  شآبيب  وينـزلَ  آمني.  واملقروءة.  املكتوبة  النور 
القرآن الكريم ورسائل النور مؤنسني لطيفني له يف القرب.. آمني. ويحسنَ إىل «مصنع النور» 

بعرشة عاملني بدالً منه.. آمني.. آمني.. آمني.
أما أنتم فيا إخويت، اذكروه يف أدعيتكم، كام أذكره أنا، مستعملني ألف لسان عوضاً عن 
لسانه، راجني من رمحته تعاىل أن يكسبه ألف حياة وألف لسان بدالً عام فقده من حياة واحدة 

ولسانٍ واحد.
ويا إخويت األعزاء األوفياء!

ر لنا من نيل رشف  نحمد اهللا سبحانه وتعاىل بام ال يتناهى من احلمد والشكر، عىل ما يسّ
املقام الرفيع لطلبة العلوم وأعامهلم اجلليلة بوساطتكم يف هذا الزمان العجيب واملكان الغريب.

ولقد ثبت بوقائع عديدة بمشاهدة  أهل كشف القبور، أن طالب علم جاد تواق للعلوم 
إن  حتى  الدرس.  ويزاول  يُرزق  حياً  نفسه -كالشهداء-   ير هلا،  حتصيله  أثناء  يتوىف  عندما 
أحد أهل كشف القبور املشهورين قد راقب كيفية إجابة طالب علم متوفىً يف أثناء دراسته 
من  امللك:  سأله  عندما  أنه  فشاهد  القرب،  يف  والنكري  املنكر  ألسئلة  والنحو،  الرصف  لعلم 
ربك؟ أجاب: مَن: مبتدأ، ربك: خربه، وذلك عىل وفق علم النحو، حيسب نفسه أنه مازال 

يف املدرسة يتلقى العلم.
فبناء عىل هذه احلادثة فإين أعتقد أن املرحوم  احلافظ عيل منهمك برسائل النور كام كان 
دأبه يف احلياة، وهو عىل هيئة طالب علم يتلقى أرفع علم وأسامه، وقد تسنّم مرتبة  الشهداء حقاً 

ويزاول نمط حياهتم.
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دنــيــزلــي                                                                                     ٣٨٣ مــنــفــى    فــي 

وبناء عىل هذه القاعدة أدعو له يف أدعيتي، وأدعو ملثيله  «حممد زهدي» و«احلافظ حممد» 
: يا رب سخر هؤالء إىل يوم القيامة لينشغلوا بحقائق اإليامن وأرسار القرآن ضمن رسائل  قائالً

النور بكامل الفرح والرسور... آمني. إن شاء اهللا».(١)
مقتطفات من دفاع األستاذ النوريس

يف حمكمة  دنيزيل
«السيد الرئيس!

لقد تم اختاذ ثالثة أسس يف قرار املحكمة:
املادة األوىل:   اجلمعية. 

 إنني أُشهد مجيع طالب  النور املوجودين هنا ومجيع من قابلوين وحتدثوا إليّ ومجيع من 
قرءوا أو استنسخوا رسائل النور، وتستطيعون أن تسألوهم إن قلت أليّ منهم: إننا سنشكل 
: إننا نحاول إنقاذ إيامننا، ومل جير بيننا  مجعية سياسية أو طريقة نقشبندية، بل كنت أقول دائماً
أفرادها  عدد  يربو  التي  املقدسة  اإلسالمية  اجلامعة  وخارج  اإليامن  عموم  أهل  خارج  حديث 
اسم  عليه  الكريم  القرآن  أطلق  ما  خارج  مكاناً  ألنفسنا  نجد  ومل  مسلم،  مليون  ثالثامئة  عىل 
يف  جهدنا  حرصنا  وألننا  اإليامن.  مجيع  أهل  اإليامن  ة  أخوّ ظل  حتت  جيمع  الذي  اهللا»   «حزب 
خدمة القرآن فال شك أننا من  «حزب القرآن» ومن  «حزب اهللا» فإن كان قرار االهتام يشري إىل 
هذا فإننا نقر بذلك بكل خلجة من خلجات أرواحنا وبكل فخر واعتزاز. أما إن كان يشري إىل 

. معانٍ أخر فإننا ال نعلم عنها شيئاً
املادة الثانية:  إن قرار االهتام يعرتف -استناداً إىل تقرير وشهادة رشطة «قسطموين»- بأن 
رة  ومسمّ مغلقة  صناديق  داخل  وجدت  وذيلها»  الست  اهلجامت  و«رسالة  احلجاب»  «رسالة 
. وقد مرت من تدقيق ونقد حمكمة  وحتت أكوام احلطب والفحم. أي مل تكن معدة للنرش أبداً
«أسكي  شهر» وأدّت إىل إصدار عقوبة خفيفة يل. ولكن االدعاء العام الذي أخذ بعض اجلمل 
من هذه الرسائل وأعطى هلا مفهوماً ومعاين غري صحيحة، يريد أن يرجع بنا تسع سنوات إىل 

لنا مسؤولية جديدة حول هتمة سبق وأن عوقبنا من أجلها. الوراء وأن يحمّ
(١) الشعاعات، الشعاع الثالث عرش.
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٣٨٤                                                                                                            سيرة ذاتية   
املادة الثالثة:  ورد يف قرار االهتام ويف مواضع عدة عبارات أمثال «يمكن أن خيل بأمن 
الدولة». أي تم وضع االحتامالت واإلمكانات حمل الوقائع الثابتة. وأنا أقول: إن من املمكن 
شخص  كل  إدانة  يمكن  فهل  القتل،  جريمة  باقرتاف  شخص  كل  يقوم  أن  املحتمل  ومن 

وجتريمه عىل أساس االحتامل؟.(١)
مع  رابطة  تربطهم  ال  إما  هنا  املوجودين  الذوات  أن  لكم  أؤكد  إنني  السادة!  أهيا 
احلقيقيني  اإلخوة  من  العديد  يل  أن  مع  معها،  بسيطة  رابطة  جمرد  هناك  أو  النور  رسائل 
األصدقاء  من  العديد  احلقيقة  درب  عىل  ويل  التي تستطيعون تصورها.  ة  األخوّ معاين  بكل 

للحقيقة. الواصلني 
إننا أهيا السادة عىل يقني تام ال يتزعزع بأن املوت بالنسبة لنا -برس القرآن الكريم- ليس 
إعداماً أبدياً بل مذكرة ترسيح.. بينام يعد هذا املوت بالنسبة ملعارضينا وبالنسبة للسائرين يف 
درب الضاللة موتاً أكيداً وإعداماً أبدياً «إن مل يكن يؤمن باآلخرة إيماناً ال شبهة فيه».. أو أن 
هذا املوت يعد بالنسبة إليه سجناً انفرادياً أبدياً ومظلماً «إن كان يؤمن باآلخرة ولكنه منغمس 

يف حياة السفاهة والضاللة».
مسألة  أهناك  املوت؟..  مسألة  من  أكرب  مسألة  الدنيا  هذه  يف  أتوجد  أسألكم:  إنني 
إنسانية أهم وأكرب من هذه املسألة؟ فكيف إذن يمكن أن تستغل هذه املسألة من أجل يشء 
أنتم  فلِمَ  إذن  املسألة،  هذه  من  أهم  آخر  يشء  هناك  يكون  أن  املستحيل  من  ومادام  آخر؟.. 

هكذا؟ بنا  منشغلون 
إننا ال ننظر إىل أشد عقوبتكم وأقصاها إال أهنا ترسيح وتذكرة سفر إىل عامل النور، لذا 
فإننا ننتظرها بثبات كامل.. ولكننا نعلم علم اليقني أن الذين وقفوا ضدنا وأصدروا األحكام 
العقاب  ذلك  االنفرادي،  وبالسجن  األبدي  باإلعدام  عقاهبم  قريب  عن  سيلقون  ضدنا 
املرعب.. إننا نوقن ذلك وكأننا نشاهدهم يف عذاهبم هذا كام نشاهدكم أنتم يف هذا املجلس.. 
إننا نشاهدهم هكذا ونتأمل كثيراً من الناحية اإلنسانية من أجلهم. وأنا عىل أتم استعداد إلثبات 
هذه احلقيقة املهمة والربهنة عليها وإفحام أكرب املنكرين هلا وإلزام أشد  املتمردين عليها.. وأنا 

(١) الشعاعات، الشعاع الثاين عرش.
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رابعة  يف  الشمس  من  أوضح  اإلثبات  هبذا  أقم  مل  إن  كان  عقاب  أي  لقبول  استعداد  أتم  عىل 
ال  الذين  اللجنة  هذه  من  املختصني  أمام  فقط  وليس  وفالسفتكم  علامئكم  أكرب  وأمام  النهار 
يملكون أي نصيب من العلم ومن االختصاص، إهنم مشبعون باحلقد وال علم هلم باملعنويات 

وال هيتمون هبا...
واخلالصة:  إن أمامكم طريقني: إما أن تطلقوا احلرية الكاملة لرسائل النور أو حتاولوا 

-إن استطعتم- أن تغلبوا احلقائق الواردة فيها وتقضوا عليها.
يف  فيهام  أتفكر  أن  نيتي  يف  كان  وما  دنياكم،  يف  وال  فيكم  أفكر  اآلن  حتى  أكن  مل  إنني 
املستقبل، ولكنكم اضطررمتوين إىل هذا، وربام كان هذا ضرورياً لتنبيهكم وإيقاظكم، ولعل 
القدر اإلهلي هو الذي ساقنا إىل هذا. أما نحن فإن مرشدنا هو الدستور القائل  «مَن آمن بالقدر 

ن من الكدر»(١) لذا فقد عقدنا العزم عىل حتمل مجيع صنوف مضايقاتكم بكل صرب.(٢) أمِ
يف  األعضاء  من  مليوناً  ومخسون  ثالثامئة  هلا  التي  تلك  اجلمعية  مجعية،  نحن  أجل، 
تلك  اجلمعية  بمبادئ  وتعلقهم  ارتباطهم  وصادق  احرتامهم  كامل  يؤكدون  وهم  عرص.  كل 
املقدسة -بإقامة الصالة- مخس مرات يومياً، ويتسابقون يف مدّ يد العون واملساعدة بعضهم 
وفق  الوفرية  املعنوية  بمكاسبهم  أو  الغيب،  ظهر  عن  الشخصية  بدعواهتم  سواء  بعض،  إىل 

الدستور اإلهلي:   ﴿ ¬ ® ¯ ﴾  (احلجرات:١٠).
وهكذا فنحن أعضاء يف تلك  اجلمعية املقدسة العظمى إذن، أما وظيفتنا ضمن نطاق 
احلق  طالب  إىل  الكريم  القرآن  يتضمنها  التي  اإليامنية  احلقائق  تبليغ  فهي:  هذه  اجلمعية 
واإليامن عىل أصح وجه وأنزهه، إنقاذاً ألنفسنا وإياهم من اإلعدام األبدي وبرزخ  السجن 

االنفرادي الرسمدي.
أما اجلمعيات الدنيوية املؤسسة عىل الدسائس واألحابيل السياسية فال عالقة لنا هبا من 

قريب أو بعيد بل نرتفع عنها.(٣)
مثل  منا  الصادر  الصوت  كان  ملا  الدنيوية،  األمور  إىل  التوجه  يف  رغبة  لدينا  كانت  لو 

طنني الذباب، بل لكان صوتاً هادراً كدويّ املدافع.
(١) القضاعي، مسند الشهاب ١٨٧/١؛ الديلمي، املسند ١١٣/١؛ املناوي، فيض القدير١٨٧/٣.

(٢) الشعاعات، الشعاع الثاين عرش.
(٣) الشعاعات، الشعاع الثالث عرش.
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أمام  وجل  أو  خوف  ودون  مؤثراً  دفاعاً  وصالبة  شدة  بكل  دافع  رجالً  إن  أجل، 
جملس  املبعوثان  ويف  مارت،   ٣١ أحداث  بسبب  انعقدت   التي  العسكرية  العرفية  املحكمة 
ته.. كيف يُتهم هذا الشخص بأنه يدير سراً خالل  دون أن يبايل بغضب  مصطفى كامل وحدّ
ثامين عرشة سنة ودون أن يشعر به أحد مؤامرات سياسية؟ إن من يقوم بمثل هذا االهتام ال 

شك أنه شخص مغرض.(١)
ال جيوز التهجم عىل رسائل النور بحجة وجود قصور يف شخيص أو يف بعض إخواين، 
ذلك ألن رسائل النور مرتبطة بالقرآن مبارشة، والقران مرتبط بالعرش األعظم. إذن فمن ذا 
ؤ أن يمد يده إىل هناك، وأن حيل تلك احلبال القوية؟ ثم إن رسائل النور ال يمكن أن تكون  يجرُ
مسؤولة عن عيوبنا وعن قصورنا الشخيص، ال يمكن هذا وال جيوز أن يكون أبداً، حيث إن 
آية  وثالثني  ثالث  بإشارات  حتققت  قد  البالد  هلذه  اجلليلة  وخدماهتا  واملعنوية  املادية  بركتها 
قرآنية وبثالث كرامات غيبية لإلمام عيل رىض اهللا عنه وباإلخبار الغيبي للشيخ الكيالين قدس 

رسه. وإال فإن هذا البلد سيواجه خسائر وأضراراً مادية ومعنوية ال يمكن تالفيها.
وسريتد كيد األعداء اخلفيني لرسائل النور من املالحدة إىل نحورهم وستفشل بإذن اهللا 
الخططُ الشيطانية التي حيوكوهنا واحلمالت التي يشنوهنا عليها. ذلك ألن طلبة النور ليسوا 
وال  دعوهتم  ترك  عىل  محلهم  وال  تشتيتهم  يمكن  ال  وعنايته  تعاىل  اهللا  فبعون  اآلخرين،  مثل 
التغلب عليهم. ولو مل يكن القرآن مانعاً عن الدفاع املادي فإن طلبة النور -الذين كسبوا حمبة 
هم  والذين  يف  األمة-  جداً  حيوياً  شيئاً  يُعد  الذي  التقدير  هذا  وتقديرها،  هذه  األمة  مجاهري 
ن»  نَمَ موجودون يف كل مكان، لن يشرتكوا يف حادثة جزئية كحادثة الشيخ  سعيد أو حادثة «مَ
إذ لو وقع عليهم -ال سمح اهللا- ظلم شديد إىل درجة الرضورة القصو وهومجت رسائل 

.. النور فإن املالحدة واملنافقني الذين خدعوا احلكومة سيندمون ال حمالة ندماً شديداً
واخلالصة أنه مادمنا ال نتعرض لدنيا  أهل الدنيا، فيجب عليهم أالّ يتعرضوا آلخرتنا 

وال خلدماتنا اإليامنية.(٢)
التي  احلجاب»  حول «رسالة  يب  النازل  العقاب  من  واحدة  سنة  مقاسايت  رغم  إين  ثم 

(١) الشعاعات، الشعاع الثالث عرش.
(٢) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
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عثروا عليها حتت أكوام احلطب والوقود، وقد استنسخت هذه السنة ونرشت.. نراهم يريدون 
إدانتنا هبا.

رئاسة  توىل  الذي  املعروف  الشخص  ذلك  عىل  قاسية  بكلامت  اعرتضت  ملا  إنني  ثم 
احلكومة بأنقرة، فلم يقابلني بيشء، بل آثر الصمت. إالّ أن بعد موته أظهرت حقيقةُ حديث 
رشيف خطأه -كنت قد كتبته قبل أربعني سنة- فتلك احلقيقة واالنتقادات التي كانت فطرية 
العام  املدعى  طبقها  قد  الشخص  ذلك  عىل  خاصة  غري  وعامة  رسية،  واختذناها  ورضورية 

بحذلقة عىل ذلك الشخص، وجعلها مدار مسؤولية علينا.
فأين عدالة القوانني التي هي رمز  األمة وتذكارها وجتل من جتليات اهللا سبحانه، وأين 

خاطر شخص مات وانقطعت عالقته بالدولة؟
هلا،  أساساً  اجلمهورية  حكومة  اختذهتا  التي  والعقيدة  الوجدان  حرية  جعلنا  إننا  ثم   
مدار استناد لنا. ودافعنا عن حقوقنا هبذه املادة، ولكن اختذهتا املحكمة مدار مسؤولية وكأننا 

نعارض  حرية الوجدان والعقيدة.
وىف رسالة أخر انتقدتُ سيئات املدنية احلارضة وبينت نواقصها، فأسند إليّ يف أوراق 
التحقيق يشء مل خيطر ببايل قط، وهو إظهاري بمظهر من يرفض استعامل الراديو(١) وركوب 

القطار والطائرة. فأكون مسؤوال عن كوين معارضاً للرقي احلضاري احلارض.!..
 وأغرب من مجيع ما ذكر هو أن الطائرة والقطار والراديو التي تعترب من نعم اهللا العظيمة 
وينبغي أن تقابَل بالشكر هللا، مل تقابلها البرشية بالشكر فنـزلت عىل رؤوسهم قنابل الطائرات.

استخدامه  يف  ألجله  املقدم  الشكر  يكون  أن  ينبغي  بحيث  عظيمة  إهلية  نعمة  والراديو 
إن  العرشين»:  «الكلمة  يف  قلنا  ولقد  مجعاء.  البرشية  يُسمع  الكريم  للقرآن  حافظاً  جهازاً 
القرآن الكريم خيرب عن خوارق املدنية احلارضة، وبيّنّا فيها عند حديثنا عن إشارة من إشارات 
أحثُّ  الذي  الوقت  ففي  القطار.  بوساطة  اإلسالمي  سيَغلبون  العامل  بأن  الكفار  كريمة،  آية 
املسلمني إىل مثل هذه البدائع احلضارية فقد جعلها بعض املدعني العامني ملحاكم سابقة مدار 

اهتام لنا وكأنني أعارض هذه االخرتاعات.
بتالوة  يكون  ذلك  «إن  قلت:  فقد  عظمى،  إهلية  نعمة  وهى  الراديو،  نعمة  جتاه  هللا  الشكر  تقديم  ألجل   (١)
قارئاً  بذلك  اهلواء  فيكون  امجع  العامل  إىل  الندي  الصوت  ذلك  يُسمع  كي  الراديو  من  الكريم  القرآن 

للقرآن الكريم» (املؤلف).
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٣٨٨                                                                                                            سيرة ذاتية   
وهى  منه،  إهلام  أي  الكريم،  القرآن  نور  من  نابعة  النور  رسالة  إن  قال:  أحدهم  إن  ثم 
ال  ما  ببيانه  فاضحاً  خطأ  معنى  العام  املدعى  فأورد  والرشيعة.  الرسالة  وظيفة   تؤد وارثة، 

عالقة له أصالً وكأن «رسالة النور رسول» وجعلوا ذلك مادة اهتام يل.
والقرآن  الدين  نجعل  ال  أننا  قاطعة  وبحجج  الدفاع  يف  موضعاً  عرشين  يف  أثبتنا  ولقد 
. وال نستبدل  ورسائل النور أداة ووسيلة لكسب العامل أمجع، وال ينبغي أن تكون وسائل قطعاً
بحقيقة منها سلطنة الدنيا كلها. ونحن يف الواقع هكذا. وهناك ألوف من األمارات عىل هذه 
(١)﴾Ø × Ö Õ ﴿ :فام دام األمر هكذا فنحن نقول بكل ما نملك ...الدعو
أهيا السادة! إنني مقتنع تماماً -نتيجة شواهد ودالئل عديدة- بأن اهلجامت التي تُشن 
الداخيل»..  باألمن  لإلخالل  الديني  الشعور  «نستغل  بأننا  القائل  الزعم  مبعثها  ليس  علينا 
كال، ولكن ذلك اهلجوم -الذي يتم حتت ذلك الغطاء الزائف- يتم يف سبيل الكفر والزندقة 
اهلدوء..  إقرار  أجل  ومن  اإليامن  هذا  سبيل  يف  وخدماتنا  مساعينا  وإهناء  إيامننا  ويستهدف 

ونحن نملك أدلة وبراهني عديدة عىل هذا. ولنقدمْ هنا برهاناً واحداً فقط عىل ذلك:
عرشين  غضون  يف  النور  رسائل  من  نسخة  ألف  عرشين  فرد  ألف  عرشون  قرأ  لقد 
سنة، ورضوا هبا وتقبلوها. ومع ذلك مل تقع حادثة واحدة خملة باألمن من قبل طالب رسائل 
النور، ومل تسجل املراجع الرسمية أية حادثة من هذا القبيل، كام مل تستطع املحكمة السابقة وال 
املحكمة احلالية  العثور عىل مثل هذه  احلادثة، علماً بأن نتائج مثل هذه الدعاية القوية واملنترشة 

بكثرة كان ال بد هلا من الظهور يف ظرف عرشين يوماً بشكل حوادث ووقائع.
الضمري  حرية  ضد  يشهر  وزائفاً  كاذباً  غطاء  إالّ  ليس   «١٦٣ رقم  «القانون  فإن  إذن 
الناصحني  وكل  كل  املتدينني  يشمل  أن  منه  يراد  مطاطاً  وقانوناً  والعقيدة،  الوجدان  وحرية 
احلكوميني  بعض  املسؤولني  باستغفال  القيام  إالّ  والزندقة  اإلحلاد  أهل  يريد  وال  والدعاة، 

لرضبنا وحتطيمنا.
وما دامت هذه هي احلقيقة فإننا نرصخ بكل قوتنا:

بدنياكم!..  دينكم  بعتم  من  يا  املطلق..  الكفر  درك  يف  سقطوا  الذين  البائسون  أهيا 
(١) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش. وقد قدم األستاذ النوريس االعرتاض نفسه إىل حمكمة أفيون.
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دنــيــزلــي                                                                                     ٣٨٩ مــنــفــى    فــي 

فقد  نحن  أما  وستكون..  عليكم..  وباالً  دنياكم  ولتكن  عمله،  تستطيعون  ما  كل  اعملوا 
برؤوسهم..  األبطال  من  املاليني  مئات  يفتدهيا  التي  القدسية  للحقيقة  فداءً  رؤوسنا  وضعنا 

فنحن متهيئون وجاهزون الستقبال كل أنواع عقوباتكم.. بل حتى إعدامكم.
إن وضعنا وحالنا خارج  السجن -حتت هذه الظروف- أسوأ مائة مرة من حالنا داخله، 
العلمية  احلرية  ال  احلرية..  من أنواع  أيُّ نوع  إلينا  املوجه  املطلق  االستبداد  هذا  بعد  يبقى  وال 
وال احلرية الوجدانية وال احلرية الدينية.. أي ال يبقى أمام أهل الشهامة وأهل الديانة وأمام 

منارصي احلرية وحمبيها من سبيل إال املوت أو الدخول إىل  السجن.
أما نحن فال يسعنا إال أن نقول:  ﴿ G F E D C﴾  ونعتصم بربنا ونلوذ به».(١)

إىل السيد  عيل رضا رئيس املحكمة املحرتم!
«لكي أستطيع الدفاع  عن حقوقي فإنني أتقدم بطلب وبرجاء مهم:

اجلديدة، كام أن خطي يف احلروف القديمة غري جيد، ثم إهنم  إنني ال أعرف احلروف 
منعوين من لقاء اآلخرين ومواجهتهم، أي إنني أكاد أكون يف عزلة كاملة أو يف سجن انفرادي.. 
إىل درجةِ أهنم سحبوا مني ورقة اهتام االدعاء العام بعد ربع ساعة فقط من إعطائها يل. كام أنني 
ال أستطيع من الناحية املالية االستعانة بمحام. وما قدمت لكم دفاعي إال بعد مشقة كبرية، ومل 
أستطع أن أحصل عىل نسخة من هذا الدفاع باحلروف اجلديدة إال بصورة رسية. وكنت قد 
أمليت كتابة «رسالة الثمرة» (التي هي بمثابة دفاع عن رسائل النور وبمثابة خالصة مسلكها) 
لكي أقدمها إىل االدعاء العام وأرسل منها نسخة أو نسختني إىل اجلهات الرسمية يف «أنقرة». 
. بينام كانت اجلهات العدلية يف حمكمة «أسكي  شهر»  ولكنهم  سحبوها منى ومل يعيدوها إليّ
قد قامت بإرسال آلة طابعة إليّ يف  السجن، فاستطعنا كتابة بضع نسخ من دفاعي باحلروف 

... اجلديدة، كام قامت املحكمة نفسها بالكتابة أيضاً
التي  األجنبية  األصابع  هي  األستار  خلف  من  النور  رسائل  حتارب  التي  إن  األصابع 
حتاول حتطيم وكرس الود واملحبة واألخوة التي يكنها  العامل اإلسالمي نحو هذه  األمة يف هذا 
املحبة  هذه  حتطيم  يتم  فلكي  لذا  هلذه  األمة.  قوة  أكرب  تعد  التي  واألخوة  املحبة  هذه  الوطن. 

(١) الشعاعات، الشعاع الثاين عرش.
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٣٩٠                                                                                                            سيرة ذاتية   
السياسة  استغالل  حتاول  أصابع  هناك  فإن  ونفور  بغض  إىل  وتغيريها  وتبديلها  األخوة  وهذه 
خداع  بعملية  تقوم  إنام  بذلك  وهي  املطلق،  والكفر  اإلحلاد  لتشجيع  ووسيلة  آلة  وجعلها 
النور  رسائل  طالب  «إن  هلا:  تقول  عندما  للعدالة  تضليل  بعملية  مرتني  وقامت  للحكومة. 

يستغلون الدين من أجل السياسة وأن هناك احتماالً ألن يترضر من ذلك أمن البلد»..»(١)
السيد رئيس املحكمة!

أنقرة  يف  الرسمية  املراجع  إىل  كعريضة  قدمته  الذي  دفاعي   من  صورة  طياً  لكم  «أرفق 
 وإىل  رئيس اجلمهورية، وكذلك الرسالة اجلوابية التي أرسلتها رئاسة الوزارة، مما يظهر مد
قبوهلا واهتاممها بعريضتي. وقد أدرجت يف دفاعي هذا األجوبةَ القاطعة التي ردت عىل بيان 
االدعاء العام اململوء بالتهم التي ال أساس هلا من الصحة وباألوهام التي ال مربر هلا. كام يوجد 
يف هذا االدعاء كثري من األقوال املبنية عىل مضابط الرشطة املغرضة والسطحية والتي عارضها 

تقرير  اخلرباء، وقد سبق وأن قدمت اعرتاضايت عليها والتي يمكن تلخيصها باآليت:
«املادة  حسب  جتريمي  شهر  أسكي   حمكمة  أرادت  عندما  فإنه  سابقاً  لكم  ذكرت  كام 
البالغ  اجلمهورية  للحكومة  الربملان  نواب  من  نائباً   ١٦٣ وافق  «لقد  هلا:  قلت   «١٦٣ رقم 
عددهم مائتي نائب أي بنفس عدد «املادة ١٦٣» عىل ختصيص مائة ومخسني ألف لرية إلنشاء 
حكومة  أبدته  الذي  واالهتامم  هذه  موافقتهم  وإن  «وان».  مدينة  يف  (اجلامعة)  الفنون»   «دار 

اجلمهورية نحوي يعني إسقاط التهمة املوجهة إليّ حسب «املادة ١٦٣».
قلته  ما  بتحريف  املحكمة  لتلك  االستشارية  اللجنة  قامت  للمحكمة  هذا  قلت  عندما 

وادعت أن ١٦٣  نائباً أجروا تحقيقاً حول سعيد وطالبوا بمحاكمته!.
حياول  االستشارية  اللجنة  لتلك  الباطلة  التهم  هذه  أمثال  إىل  واستناداً  وهكذا، 
املختصة  اهليئة  قرار  باإلمجاع  جاء  بينام  التهم،  هذه  أمام  مسؤولني  جعلنا  العام  االدعاء 
تدقيق  أليها  وحول  النيايب  من  املجلس  بقرار  تشكلت  التي  العلم  من  الرفيع   املستو ذات 

يأيت: ما  النور  رسائل 
«ال توجد فيام كتبه سعيد أو طالب  النور أية دالئل أو أمارات رصحية حول استغالل 

(١) الشعاعات، الشعاع الثاين عرش.
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دنــيــزلــي                                                                                     ٣٩١ مــنــفــى    فــي 

وال  ذلك  عىل  التحريض  أو  الدولة  بأمن  لإلخالل  ووسيلة  أداة  وجعلها  املقدسات  أو  الدين 
ختاطب  رسائل  يف  نجد  ومل  سيئة،  مقاصد  أو  نيات  أية  وال  مجعية  بتشكيل  القيام  حماولة  عىل 
طالب  النور وخطاباهتم أية نيات سيئة ضد احلكومة وال أية مقاصد لتشكيل مجعية أو طريقة 

صوفية. وقد تبني أهنم ال ينطلقون يف حركتهم من هذا املنطلق».
كام قررت هذه اهليئة املختصة وباإلمجاع كذلك عىل ما يأيت:

«إن تسعني باملائة من رسائل النور مل تبتعد قيد أنملة عن مبادئ الدين وأسسه وال عن 
الرسائل  هذه  أن  تماماً  الواضح  ومن  وبتجرد.  بإخالص  كتبت  وقد  واحلقيقة،  العلم  مبادئ 
أن  كام  الدولة،  بأمن  اإلخالل  حماولة  وال  مجعية  بتشكيل  القيام  وال  الدين  استغالل  تنوي  ال 
الرسائل املتبادلة بني طالب  النور، أو بني طالب  النور وبني سعيد النوريس حتمل هذا الطابع 
إىل  تتطرق  مل  التي  رسائل»  عرش  عددها  يتجاوز  «ال  الرسية  الرسائل  بعض  وباستثناء   . أيضاً
مجيع رسائل النور إما لرشح آية  فقد كتبت  واألمل؛   مواضيع علمية. بل حتمل طابع الشكو
احلقائق  لتوضيح  كتبت  النور  رسائل  معظم  أن  كام   . وبيانهِ رشيف  حديثٍ  معنَى  لتوضيح  أو 
هذه  تتوضح  ولكي  اآلخر.  واليوم  وبرسوله  باهللا  اإليامن  عقائد  وحول  واإليامنية،  الدينية 
احلقائق بشكل أفضل انتهجت رسائلُ النور أسلوب رضب األمثال وإيراد القصص، وقدمت 
رأهيا العلمي وإرشاداهتا ونصائحها األخالقية ضمن مناقب محيدة وجتارب يف احلياة وقصص 
ذات عرب، وال حتتوي هذه الرسائل عىل أي يشء يمكن أن يمس احلكومة أو املراجع الرسمية».
لذا فإننا يف احلقيقة متأثرون جداً من قيام االدعاء العام بإمهال تقرير هذه  اهليئة العلمية 
املتخصصة ذات املستو املرموق وتركه جانباً، والتوجه إىل التقرير القديم الناقص واملشوش 
واملضطرب، ثم بناء اهتاماته الغريبة استناداً إليه. لذا فإن من الطبيعي أن نر هذا غري الئق 

بعدالة هذه املحكمة التي نسلم بعدالتها وبإنصافها ...
«إن  قال:  النور  لرسائل  االجتامعية  الدروس  لغمز  فرصة  االدعاء  مقام  جيد  ولكي 
الوجدان هو مقامُ الدين ومكانه، فالدين ال يرتبط باحلكم وال بالقانون، إذ عندما ارتبط هبام يف 

السابق ظهرت الفوىض االجتامعية».
اجلزء  هو  أيضاً  الصالح  العمل  بل  فقط،  اإليامن  عن  عبارة  ليس  الدين  إن  أقول:  وأنا 
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٣٩٢                                                                                                            سيرة ذاتية   
مقرتفو  يبتعد  لكي  احلكومة  رشطة  من  أو  من  السجن  اخلوف  يكفي  فهل  الدين،  من  الثاين 
ويمتنعوا  والقامر  والرسقة  والزنا  كالقتل  االجتامعية  احلياة  تسمم  التي  اجلرائم  عن  الكبائر 
عنها؟ إذن يستلزم أن نخصص لكل شخص شرطياً مراقباً لكي ترتدع النفوس الالهية عن 
غيها وتبتعد عن هذه القذارات. ورسائل النور تضع مع كل شخص يف كل وقت رقيباً معنوياً 
والغضب  جهنم  سجن  اإلنسان  يتذكر  وعندما  اإليامن،  جهة  ومن  الصالح  العمل  جهة  من 

اإلهلي فإنه يستطيع جتنب السوء واملعصية بسهولة...
(١)« ﴾Ø × Ö Õ ﴿   :كلمتي األخرية

*  *  *
«أهيا السادة!

السيد رئيس املحكمة!
أرجو أن تنتبهوا وتعوا  جيداً بأن إصدار أي حكم بمعاقبة طالب  النور ليس إالّ خدمة 
عىل  سار  التي  اإليامنية  وللحقائق  القرآنية  للحقائق  اتهاماً  إالّ  وليس  واإلحلاد،  للكفر  مبارشة 
 هداها كلَّ عام ثالثامئة مليون مسلم منذ ألف وثالثامئة سنة، أي هو حماولة لسد اجلادة الكرب
مليار  ثالثامئة  من  يقرب  ملا  الدارين  سعادة  وإىل  احلقيقة  إىل  املؤدي  القويم  الطريق  وإغالق 
الطريق  وهذا  اجلادة  هذه  سالكي  ألن  ذلك  واعرتاضهم،  هؤالء  نفور  سيجلب  مما  مسلم،(٢) 

يدعو فيه اخللف للسلف ويعينه بحسناته وبدعواته. 
ثم إن هؤالء -الواقفني موقف العداء لإليامن- سيكونون سبباً يف إثارة مشكلة كبرية 
خصم  مليار  ثالثامئة   الكرب املحكمة  ويوم  القيامة  يوم  أمامكم  وقف  فإذا  الوطن،  هذا  يف 
كتاب  أمثال  برصاحة  اإلسالم  هتاجم  ولكتب  إحلادية  لكتب  سمحتم  «ملاذا   وسألوكم:  
حرية  بكل  بقراءهتا  وسمحتم  مكتباتكم  هبا  وامتألت  للدكتور  دوزي(*)  اإلسالم»  «تاريخ 
ولطالهبا بتشكيل اجلمعيات حسب قوانينكم؟ وملاذا ال تتعرضون أبداً لإلحلاد وال للشيوعية 
مع  تتعارض  أهنا  مع  العنرصية  للطورانية  وال  العريقة  املفسدة  للمنظامت  وال  للفوىض  وال 
سلوك  الوحيد  مههم  بل  بالسياسة،  قطعاً  هلم  عالقة  ال  ألشخاص  وتتعرضون  سياستكم؟ 

(١) الشعاعات، الشعاع الثاين عرش.
(٢) املقصود عدد املسلمني عرب العصور.
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دنــيــزلــي                                                                                     ٣٩٣ مــنــفــى    فــي 

احلق  عن  تبحث  التي  النور  رسائل  يقرؤون  الكريم،  للقرآن  القويم  والطريق  اإليامن  طريق 
واحلقيقة ألهنا التفسري احلقيقي للقرآن، لكي خيلصوا وينقذوا أنفسهم ومواطنيهم من اإلعدام 
بأية  ارتباط  أو  عالقة  أية  هلم  توجد  ال  الذي  الوقت  يف  هذا  االنفرادي.  ومن  السجن  األبدي 
مجعية سياسية؟ ولكنكم تتعرضون هلم ألنكم تتومهون أن الصداقة واألخوة يف اهللا التي تربط 
ما بني قلوهبم كأهنا ناشئة بسبب ارتباطهم بجمعية معينة، لذا قمتم ومازلتم تقومون باهتامهم 

وباحلكم عليهم بقانون عجيب.. فلامذا؟»
إن قالوا لكم هذا فامذا ستجيبون؟ ونحن أيضاً نستفرس عن هذا ونسألكم عنه.

الرضر  جيلب  بام  بنا  احلكومة  وشغلوا  العدلية  املراجع  وضللوا  استغفلوكم  الذين  إن 
لالمة وللوطن هم  املعارضون لنا من  امللحدين والزنادقة واملنافقني، فهؤالء خدعوكم وشغلوا 
احلكومة عندما أطلقوا اسم «اجلمهورية» عىل االستبداد املطلق واسم «النظام» عىل االرتداد 
قرسية  أمور  من  وضعوه  ما  عىل  القانون  واسم  الرصفة  السفاهة  عىل  «املدنية»  واسم  املطلق 
واعتباطية وكفرية، فآذونا وضيقوا علينا ووجهوا رضباهتم نحو حكم اإلسالم وحكم  األمة 

خدمةً لألجنبي...»(١)
«أهيا السادة!

الذي  لالجتاه  ونظراً  احلالية،  االجتامعية  احلياة  عن  شيئاً  أعرف  أن  أستطيع  ال  لكوين 
اهتامي  ذريعة  حتت  عليّ  باحلكم  قرار  إصدار  عىل  وإرصاركم  العام،  االدعاء  مقام  فيه  يسري 
بتشكيل مجعية، مع أنني قد أجبت عىل هذه التهمة ونفيتها بإجابات قاطعة وبرباهني دامغة، 
كام أن اللجنة االستشارية التي تشكلت يف أنقرة من  أهل  العلم واالختصاص نفت ذلك أيضاً 

باإلمجاع، وإذ أنا يف حرية حول إرصاركم عىل هذه املسألة خطر إىل قلبي هذا املعنى:
مادامت الصداقة وامليل إىل التجمع األخوي، واجلمعية األخروية هي من أسس احلياة 
االجتامعية ورضورة من رضورات الفطرة اإلنسانية، ومن أهم الروابط وأكثرها رضورة بدءً 
ونقطة  واإلنسانية،  اإلسالمية  احلياة  وإىل  حياة  األمة  إىل  ووصوالً  والقبيلة  العائلة  حياة  من 
استناد وأنس لكل إنسان جتاه ما يالقيه يف الكون من مصاعب ال يستطيع مواجهتها وحده، 

(١) الشعاعات، الشعاع الثاين عرش.
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٣٩٤                                                                                                            سيرة ذاتية   
وللتغلب عىل مجيع العوائق واملوانع املادية واملعنوية التي حتاول إعاقته عن القيام بإيفاء واجباته 
اإلسالمية واإلنسانية، ومع أن الصداقة واألخوة التي جيتمع عليها طالب  النور ختلو من أي 
اآلخرة،  يف  والسعادة  الدنيا  خري  إىل  ووسيلة  وخالصة  صادقة  أخوة  هي  بل  سيايس،  جانب 
ألهنم جيتمعون يف دروس اإليامن والقرآن يف ظل صداقة خالصة وزمالة خملصة يف طريق احلق، 
وهم متساندون ضد ما يرض باألمة وبالوطن، لذا فقد كان من الواجب أن يكونوا حمط تقدير 
جمعيةٍ  ومعنَى  انطباعاً  يعطي  من  وأما  اإليامنية.  االجتامعات  هذه  جيتمعون  وهم  وإعجاب 
ار خياصم اإلنسانية  سياسية هلذه االجتامعات فهو إما خمدوع خداعاً كبيراً، أو هو فوضوي غدّ
أسلوب  بأسوأ  االجتامعية  احلياة  وخياصم  نمرودية،  معاداة  اإلسالم  ويعادي  وحشياً  خصاماً 
الدينية  واملقدسات  اإلسالمي  والنفوذ  واألمة  الوطن  حيارب  أي  الفوضوية،  األساليب  من 
وحياول  األجنبي  حلساب  يعمل  خناس  زنديق  هو  أو  اللدودين.  واملتمردين  املرتدين  حماربة 
لكي  العدلية،  املراجع  ويضلل  احلكومة  فيستغفل  إفسادها  أو  هذه  األمة  حياة  رشيان  قص 
ينجح يف حتويل أسلحتنا املعنوية «التي استعملناها حتى اآلن ضد  الفراعنة وضد  الفوضويني» 

نحو وطننا، أو إىل كرس وحتطيم هذه األسلحة».(١)
«أهيا السادة!

هذه  األمة  إلفساد  األجنبي  حلساب  سنة  أربعني  حوايل  منذ  تعمل  رسية  منظمة  هناك 
باسم الكفر واإلحلاد، وحتاول متزيق هذا الوطن، وذلك باهلجوم عىل حقائق القرآن وحقائق 

اإليامن بكل الوسائل وبكل الطرق. وهذه الفئة الرسية املفسدة تتشكل يف أشكال خمتلفة».(٢)

نامذج من رسائل من سجن  دنيزيل
فوائد دخولنا  السجن

«إخويت األعزاء األوفياء!
أهنئ ليلتكم املباركة التي مرت، ليلة القدر، مع العيد السعيد املقبل، أهنئكم بكل ما 

أملك، وأودعكم أمانةً إىل رمحة الرمحن الرحيم وإىل وحدانيته جلّ وعال.
(١) الشعاعات، الشعاع الثاين عرش.
(٢) الشعاعات، الشعاع الثاين عرش.
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دنــيــزلــي                                                                                     ٣٩٥ مــنــفــى    فــي 

» كافٍ  رِ دَ نَ الكَ نَ مِ درِ أمِ نَ بالقَ ومع أنني ال أراكم بحاجة للسلوان فمضمون «من آمَ
ويغني، إالّ أنني أقول: لقد شاهدت شهود يقني السلوانَ الكامل الذي يبعثه املعنى اإلشاري 

لآلية الكريمة:   ﴿ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴾  (الطور:٤٨) وذلك:
بينام كنت أتأمل يف قضائنا شهر رمضان املبارك براحة وطمأنينة مع نسيان مهوم الدنيا، 
إذا هبذه احلادثة الرهيبة التي ال تطاق حتل بنا، والتي مل ختطر عىل بال، فأشهدها شهود عيان أهنا 

حمض العناية اإلهلية يل ولرسائل النور ولكم ولشهر رمضاننا وإلخوتنا.
وفيام خيصني من فوائدها الكثرية أذكر بضع فوائد منها فقط:

أوالها:  أهنا دفعتني إىل السعي املتواصل يف شهر رمضان بانفعال شديد وجدية صارمة 
والتجاء قوي وترضع رقيق، متغلباً عىل املرض.

ثانيتها:  أن الرغبة كانت شديدة يف لقاء كل منكم والقرب منكم يف هذه السنة أيضاً، فقد 
كنت أرىض هبذه املعاناة واملشقات التي أحتملها إزاء لقاء واحد منكم واملجيء إىل «إسبارطة».
ثالثتها:  أن مجيع احلاالت املؤملة تتبدل فجأة ودفعة، سواء يف «قسطموين» أو يف الطريق 
د أن يد عناية ربانية وراء  أو هنا  وبصورة غري معتادة وبخالف رغبتي وتوقعي، بحيث تشاهَ
األحداث، حتى جتعلنا ننطق بـ: «الخيرُ فيام اختاره اهللا» وتستقرئ رسائل النور -التي أفكر 
عمل  ميادين  فاحتة  مرموقة  دنيوية  وظائف  المتسنّمني  الغفلة  يف  الغارقني  حتى   - دوماً فيها 

.جديدة يف ساحات أخر
إنه إزاء آالم كلٍ منكم وحرساته، املتجمعة عليّ والتي تمسّ عطفي ورقتي إليكم كثيراً، 
فضالً عن آالمي، ووقوع هذه املصيبة يف شهر رمضان املبارك الذي كل ساعة منه يف حكم مائة 
ساعة، جيعل كل ساعة من تلك األثوبة املائة بمثابة عرش ساعات من العبادة، حتى يبلغ األلف 

ساعة من العبادة.
ثم إن الذين درسوا رسائل النور من أمثالكم  املخلصني وفهموها حق الفهم، وأدركوا 
وا بكل ما يملكون يف سبيل  أن الدنيا فانية عابرة، وأهنا ليست إالّ متجراً موقتاً، والذين ضحّ
لذائذ  اليوسفية  املدرسة  هذه  يف  يعانوهنا  التي  الزائلة  املشقات  أن  واعتقدوا  وآخرهتم،  إيامهنم 
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٣٩٦                                                                                                            سيرة ذاتية   
من  النابع  عليكم  والبكاء  حلالكم  التأمل  الفوائد-  -هذه  لت  بدّ قد  خالدة،  وفوائد  دائمة 
حال  كل  عىل  هللا  «احلمد  بدوري:  فقلت  لثباتكم،  وتقدير  هتنئة  حالة  إىل  الشديد،  العطف 

سو الكفر والضالل».
وختص  نا،  إخوتَ وختص  ختصكم،  فوائد  هناك  ختصني،  التي  الفوائد  هذه  جانب  فإىل 
نا املبارك، شهرَ رمضان، بحيث لو رفع احلجاب، حلملتكم تلك الفوائد  رسائل النور، وشهرَ
عىل القول: «يارب لك احلمد والشكر، حقاً إن هذا البالء النازل بنا عناية بحقنا». وأنا مطمئن 

من هذا ومقتنع به.
ال تعاتبوا -يا إخويت- الذين أصبحوا السبب يف وقوع احلادثة، إن هذه اخلطة الرهيبة 
الواسعة قد حيكت منذ مدة مديدة، إالّ أهنا جاءت خمففة معنىً وستزول برسعة بإذن اهللا، فال 

تتأملوا بل اسرتشدوا باآلية الكريمة: 
 ﴿ ) ( * + , - . / ﴾  (البقرة: ٢١٦)».(١)

أقل املشاق يف سبيل أعظم غاية
فيام  اللقاء  عدم  عىل  تتأسفوا  ال  أقول:   ،أخر مرة  السعيد  بعيدكم  لكم  هتنئتي  «مع 
بإذن اهللا.  األبد  طريق  املعية يف  هذه  وستدوم   . دائماً احلقيقة معاً  فنحن يف  بيننا لقاءً ظاهرياً، 
وإنني عىل قناعة من أن األثوبة األبدية التي تكسبوهنا يف عملكم يف سبيل اإليامن والفضائل 
ينتابكم  الذي  والضجر  الغموم  تزيل  عليها  حتصلون  التي  القلبية  واملباهج  الروحية  واملزايا 

موقتاً يف الوقت احلارض.
نعم، إنه مل حيصل حلد اآلن نظري ما حصل لطالب  النور بمعاناهتم أقل مشاق يف سبيل 
الكفر  قبضة  من  اإليامن  إنقاذ  وإن  رخيصة،  ليست  غالية  إن  اجلنة  نعم،  مقدس.  عمل  أعظم 
من  يشء  وقع  لو  وحتى  الوقت،  هذا  يف  البالغة  أمهيته  له  معاً  ينِ  الحياتَ يمحي  الذي  املطلق 
هَ بالشوق والشكر والصرب، إذ إن خالقنا الذي يستخدمنا يف هذه اخلدمة  املشاق فينبغي أن يجابَ
والرسور  بالرضا  بنا  تنـزل  مصيبة  كل  نستقبل  أن  إذن  فعلينا  وحكيم.  رحيم  إليها  ويدفعنا 

وااللتجاء إىل رمحته تعاىل واالطمئنان إىل حكمته».(٢)
(١) الشعاعات، الشعاع الثالث عرش.
(٢) الشعاعات، الشعاع الثالث عرش.
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دنــيــزلــي                                                                                     ٣٩٧ مــنــفــى    فــي 

وسائل األعداء لتشتيت اإلخوة
«إخويت األعزاء األوفياء!

إن ثباتكم وصالبتكم تبطل مجيع خطط  املاسونيني واملنافقني وجتعلها بائرة عقيمة.
وطالهبا  النور  رسائل  قاسوا  قد  أولئك  الزنادقة  إن  لإلخفاء،  داعي  ال  إخويت،  يا  نعم 
بالطرق  الصوفية وال سيام بالطريقة  النقشبندية، فقد شنوا هجومهم علينا باخلطط نفسها التي 

نوا من شأننا. فقد استعملوا: قونا ويهوّ غلبوا هبا أهل الطرق  الصوفية أمالً بأن يفرّ
:  وسائل التنفري والتخويف وإبراز أعامل أيسء استعامهلا يف املسلك. أوالً
:  إشهار وإعالن نقائص وتقصريات أركان ذلك املسلك ومنتسبيه. ثانياً

وهي   ،األخر والطرق  الطريقة  النقشبندية  جتاه  استعملوها  التي  الوسائل  إن    : ثالثاً
إشاعة الفساد بالفلسفة املادية، ونرش سفاهة حضارهتا الفتانة، وتذليل متعها املخدرة املسمومة 
ومرشدهم  أستاذهم  شأن  من  احلط  مع  بينهم  فيام  ة  األخوّ وأوارص  التساند   عر لتحطيم 
الوسائل  هذه  والفلسفة..  العلم  دساتري  بإيراد  لدهيم  مسلكهم  شأن  وهتوين  باإلهانات، 
مسلك  ألن  انخدعوا،  إالّ أهنم   .. أيضاً علينا  لد هجومهم  يستعملوهنا  التي  هي  واألسلحة 
رسائل النور قد أسس عىل اإلخالص التام، وترك األنانية، واستشعار الرمحة اإلهلية يف زمحة 
األعامل ومشقاهتا، وحتر اللذائذ الباقية وتذوقها يف ثنايا اآلالم العابرة، وإظهار اآلالم املربحة 
يف لذائذ السفه نفسها، وبيان أن مدار اللذة اخلالصة غري املتناهية يف الدنيا أيضاً هو يف اإليامن. 
فضالً عن قيامها بتعليم احلقائق، وتفهيم املسائل التي تعجز الفلسفة أياً كانت أن تبلغها. لذا 
ستخيب آماهلم، وتبوء خططهم باإلخفاق بإذن اهللا، وسيجاهبون بأن مسلك رسائل النور ال 

يقاس مع الطرق  الصوفية. ويبهتون».(١)
سريحب بكم  أهل احلقيقة

يقني! «إخويت األعزاء الصدّ
-القديمة  اليوسفيتني  املدرستني  هاتني  يف  الشديد  االمتحان  اجتازوا  الذين  إن 

(١) الشعاعات، الشعاع الثالث عرش.
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٣٩٨                                                                                                            سيرة ذاتية   
مهام  الطالب  صفة  عن  يتخلوا  ومل  اإليامين،  درسهم  وا  عُ يدَ ومل  يتزعزعوا،  ومل  واجلديدة(١)- 
كانت الظروف، ومل تنل من معنوياهتم هذه الكثرةُ اهلائلة من اهلجامت.. إن هؤالء يرحب هبم 
ولكن  هبذا،  مقتنع  فأنا  املقبل.  والجيلُ  احلقيقة  هبم  أهلُ  سريحب  كام  والروحانيون،  املالئكة 
ليكن  األمر،  هذا  فتجاه  بينكم.  فيام  املساكني  والفقراء  املرىض  لوجود  شديد  املادي  الضيق 
كلٌ منكم مسلياً لكلٍ من أولئك، وقدوة حسنة له يف الصرب واألخالق، وأخاً شفيقاً عليه يف 
صافية  ومرآة  اإليامين،  الدرس  أثناء  يف  أسئلته  عن  ومجيباً  ذكياً  ومخاطباً  واللطف،  التساند 
النعكاس السجايا الفاضلة.. وعندئذٍ جتدون املضايقات قد ولّت واضمحل السأم وتالشى 

الضجر. نعم، هكذا أتصور األمر وأتسىل به يا إخويت يا من أحبهم أكثر من روحي.
سنة.  وعرشون  مائة  عمرها  والتي  رسه(*)  قدس  خالد  جبة  موالنا  يوماً  لكم  سأرسل 

فكام أنه قد ألبسنيها فأنا بدوري سأرسلها إليكم متى شئتم، ليلبسها كلًٌ منكم باسمه».(٢)
وقنا إىل  السجن حكمة القدر اإلهلي يف سَ

«إخويت األعزاء األوفياء!
هو  اليوسفية  لـ«دنيزيل»  املدرسة  إىل  سوقنا  يف  اإلهلي  القدر  لعدالة  واحدة  حكمة  إن 
حاجة  املسجونني فيها وأهاليها وربام موظفيها ومأموري دائرة العدل، إىل رسائل النور وإىل 
طالهبا أكثر من أي مكان آخر. وبناءً عىل هذا فقد دخلنا امتحانا عسريا بوظيفة إيامنية وأخروية، 
إذ ما كان إالّ واحدٌ أو اثنان من كل عرشين أو ثالثني مسجوناً يؤدون صالهتم ويوفون حقها 
من تعديل األركان، ولكن ما إن دخل أربعون أو مخسون طالباً من طالب  النور وكلهم يؤدون 
صالهتم أداءً تاماً دون استثناء إالّ كان هلم درساً بليغاً وإرشاداً فعلياً بلسان احلال، بحيث يزيل 
بأفعاهلم  األمر  هذا  إىل  طالب  النور  يرشد  فمثلام  حيببه.  قد  بل  والرهق  والضجر  الضيق  هذا 
قلعة  قلوهبم-  يف  حتقيقي  إيامن  من  حيملون  جيعلهم -بام  أن  تعاىل  رمحته  من  نأمل  وأحواهلم، 

حصينة، ينقذون هبا  أهل اإليامن من سهام شبهات أهل الضالل.
إنه ال ضري مما يفعله  أهل الدنيا من منعنا عن خماطبة اآلخرين ولقائهم؛ إذ لسان احلال 

أفصح من لسان املقال وأكثر تأثيراً منه.
(١) املقصود: سجن  «أسكي شهر» و«دنيزيل».

(٢) الشعاعات، الشعاع الثالث عرش.
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دنــيــزلــي                                                                                     ٣٩٩ مــنــفــى    فــي 

بلقاء  فليسمحوا  حقاً  حيبون  األمة  كانوا  فإن  الرتبية،  ألجل  هو  دخول  السجن  دام  فام 
املرجوة  الرتبية  عىل  واحد  يوم  يف  بل  واحد  شهر  يف  حيصلوا  كي  طالب  النور  مع   املسجونني 
وينقذوا  والعباد  للبالد  نافعني  أفراداً  أولئك  املسجونون  وليصبحَ  سنة.  من  أكثر  يف  حصوهلا 

مستقبلهم وآخرهتم. 
. نسأل اهللا أن ييرس دخوهلا  لو كان عندنا رسالة «مرشد الشباب» لكانت تنفع كثيراً

هنا».(١)
لو رفع احلجاب

«إخواين األعزاء الصديقني!
بيني  الدين»  ضياء  حول  «الشيخ  لديكم  املعروف  احلوار  من   جر ما  اليوم  تذكرت 
وبني أخي الكبري املرحوم «املال عبد  اهللا». ثم فكرت فيكم. وقلت يف قلبي: إن الذي يُظهر ثباتاً 
إىل هذه الدرجة يف هذا الزمان الذي قلام يثبت فيه أحد، هؤالء  األتقياء  املخلصون واملسلمون 
احلجاب  رفع  لو  أقول:  املؤملة،  املحرقة  األحوال  هذه  دوامة  يف  يتزعزعون  ال  الذين  اجلادون 
مرتبة  يف  ظهر  لو  حتى  بل  الصاحلني،  درجة  األولياء  يف  منهم  كل  يل  وبدا  الغيب)  (حجاب 
القطبية فال يزيد يشء يف نظري عنهم وال أغري ما أُولِيهم من اهتامم وعالقة ما أوليه يف الوقت 
، وكذلك لو بدوا يل أشخاصاً اعتياديني من العوام، فال أنقص أبداً مما أمنحهم  احلارض إالّ قليالً

يف الوقت احلارض من قيمة كريمة ومنـزلة رفيعة.
هكذا قررت، ألن خدمة إنقاذ اإليامن يف مثل هذه األحوال الصعبة والرشوط القاسية 
األشخاص  عىل  الظن  حسن  يضفيها  التي  واملزايا  الشخصية  فاملقامات  يشء،  كل  فوق  هي 
 . تتزلزل وتتصدع يف مثل هذه األحوال املضطربة املزعزعة فيقل حسن الظن وبالتايل المحبةُ
زد عىل ذلك أن صاحب الفضيلة واملزية يشعر برضورة التصنع والتكلف والوقار املصطنع كي 

حيافظ عىل مكانته يف نظرهم. 
املصطنعة  التكلفات  هذه  مثل  إىل  نحتاج  ال  أننا  الشكر،  من  يتناهى  ال  بام  هللا  فشكراً 

الباردة».(٢)
(١) الشعاعات، الشعاع الثالث عرش.
(٢) الشعاعات، الشعاع الثالث عرش.
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٤٠٠                                                                                                            سيرة ذاتية   

ستسطع األنوار
«إخويت!

إزاء  واخليفة  التوجس  من  نوعاً  سبب  قد  - السجن-  الوضع  هذا  أن  من  الرغم  عىل 
رسائل النور لد املوالني -للحكومة- ولد قسم من  املوظفني، إالّ أنه سبّب يف  املعارضني 

جميعاً ولد أهل الدين واملوظفني ذوي العالقة اهتماماً واشتياقاً نحوها.
ال تقلقوا يا إخويت ستسطع تلك األنوار».(١)

تكاتفوا تعاونوا
«إخويت األعزاء!

عندما كنت اقرأ ورداً عظيماً يف هذا اليوم، يوم اجلمعة، وردتم بخاطري وقلتم بلسان 
احلال: «ماذا سنعمل لننجو من هذا البالء؟»، فورد إىل قلبي ما ييل: 

عن  وجتنبه  اآلخر  من  البعض  حترز  ألن  رصني،  تساند  يف  بيد  يداً  تعاونوا،  تكاتفوا، 
ه األنوار ورفضه هلا، والتزلف للقو اخلفية التي تريد إزهاقنا.. ال  رسائل النور وعني، وردّ

يأيت بيشء سو الرضر.
لكنت  البالء  من  تنجيكم  مني  تربئتكم  أن  أعلم  كنت  لو  إنه  إخويت،  يا  أطمئنكم  فأنا 
أسمح لكم بتحقريي وإهانتي واغتيايب، أصفحها لكم. ولكن القوة اخلفية التي تريد سحقنا 
ضعفكم  رأت  كلام  أكثر  بسحق  تتشجع  بل  األمور  هذه  بمثل  تنخدع  وال  جيداً  تعرفكم 
ة فال سبيل فيه لألثرة وحب الذات  وانسحابكم من امليدان، ثم إن مسلكنا هو اخللة واألخوّ
واحلسد. فعليكم النظر إىل مزايا رسائل النور، وليس إىل نقائصَ وتقصيراتٍ كثرية لشخص 

مثيل».(٢) ضعيف 

(١) الشعاعات، الشعاع الثالث عرش.
T. Hayat‚ Denizli hayatı  (٢)
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دنــيــزلــي                                                                                     ٤٠١ مــنــفــى    فــي 

جمالسة اإلخوان
«إن لقاء األصدقاء وجمالسة اإلخوان منبعٌ ثرٌ للسلوان، ملا يعاين منه اإلنسان من رسعة 
تبدل هذه احلياة الدنيا، ومن زواهلا وفسادها، ومن فنائها وفناء متعها التي ال جتدي شيئاً، ومن 

صفعات الفراق واالفرتاق التي تنـزهلا باإلنسان..
أخيه  لقاء  ألجل  لرية  مائة  ويرصف  يوماً  عرشين  مسافة  إنسان  يقطع  قد  نعم، 
تعد  ال  صدوق،  صديق  فيه  يوجد  قلام  الذي  العجيب  الزمان  هذا  ففي  معدودة.  لساعات 
رؤية  إزاء  تذكر  أمهية  ذات  األموال  ضياع  مع  بنا  نزلت  التي  واملصاعب  املشقات  هذه 
شهرين  طوال  واحدة  دفعة  واإلخوة  املخلصني  الصادقني  األصدقاء  من  مخسني  أو  أربعني 
من الزمان، وجمالستهم وحماورهتم يف سبيل اهللا، والتسيل هبم وتسليتهم تسلية حقيقية. فأنا 
فحسب  هنا  إخويت  من  واحد  رؤية  رجاء  واملشقات  املصاعب  هبذه  أرىض  كنت  شخصياً 

سنوات. عرش  عنهم  فراقي  بعد 
اعلموا أن الشكو اعرتاض عىل القدر والشكر تسليم له».(١)

تضاعف الثواب
«إخواين األوفياء الصادقني األعزاء!

فال  العبادة،  من  لنوع  وأداءً  اآلخرة،  بثواب  رغبة  النور  برسائل  ارتبطتم  قد  أنكم  ا  لِمَ
حكم  يف  تصبح  الصعبة-  واألحوال  الرشوط  هذه  -حتت  ساعاتكم  من  ساعة  كل  أن  شك 
عبادة عرشين ساعة، والعرشين ساعة من العمل يف خدمة القرآن واإليامن -ملا فيها من جهاد 
معنوي- تكسب أمهية مائة ساعة، واملائة ساعة التي متيض يف لقاء جماهدين حقيقيني من إخوة 
وإمدادهم  معهم،  األخوة  أوارص  وعقد  شخص-  مائة  األمهية  يف  يعادل  منهم  -كل  طيبني 
خدمة  يف  معهم  واالستمرار  هبم،  والتسيل  وتسليتهم  منهم،  واالستمداد  املعنوية-  -بالقوة 
أهلية  وكسب  الكريمة،  بسجاياهم  واالنتفاع  تام،  وثبات  حقيقي  برتابط  السامية  اإليامن 
الطالب يف  مدرسة الزهراء بالدخول يف جملس االمتحان هذا، يف هذه املدرسة اليوسفية، وأخذ 
ر له فيها، نواالً للثواب.. تستوجب  راً، وتناوله رزقه المقدّ دَ كل طالب قسمته املقسومة له قَ

(١) الشعاعات، الشعاع الثالث عرش.
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٤٠٢                                                                                                            سيرة ذاتية   
الشكر عىل جميئكم إىل هنا، والتجمل بالصرب وحتمل مجيع املشقات واملضايقات مع التفكر يف 

الفوائد املذكورة».(١)
اإلكثار من الدعوات

«إخويت األعزاء الصادقني األوفياء الثابتني!
أبيّن حالة من أحوايل لكم ال ألجعلكم تتأملون عليّ وال لتحاولوا أخذ التدابري املادية 
الالزمة، بل ألستفيد من إكثار دعواتكم حسب قاعدة توحيد املساعي املعنوية، ولالستزادة 

من ضبط النفس وأخذ احلذر والتحيل بالصرب والتحمل واحلفاظ عىل ترابطكم الوثيق.
سجن  يف  شهر  يف  أقاسيه  كنت  ما  واحد،  يوم  يف  وعنت  عذاب  من  هنا  أقاسيه  ما  إن 
«أسكي شهر». لقد سلط املاسونيون الرهيبون عليّ ماسونياً ظالماً، كي جيدوا مبرراً من قويل: 
القول  هذا  فيستغلوا  إياي،  تعذيبهم  إزاء  غضبي  وشدة  يت  حدّ من  النابع  احلد»  هذا  إىل  «كفى 

وجيعلوه سبباً لتعدياهتم اجلائرة ويسرتوا حتته أكاذيبهم.
عىل  االستمرار  وقررت   ، إلهيّ إحسانٍ  آثار  من  خارقاً  أثراً  ه  وأعدّ شاكراً،  أصرب  إنني 
الصرب والشكر. فام دمنا مستسلمني للقدر اإلهلي، وهذه املضايقات التي نشعر هبا تعدّ وسيلة 
لذا  أمحزها»(٢)  األمور  القاعدة: «خري  بمضمون  وذلك  أكرب،  أجر  ونوال  أكثر  ثواب  لكسب 

نعتربها من هذه الناحية نعمة معنوية.
ثم إن املصائب الدنيوية الزائلة تنتهي باألفراح واخلريات عىل األكثر. ونحن مقتنعون 
كجامل  ومجيلة  الشمس،  من  أسطع  جليلة  حلقيقة  حياتنا  نذرنا  قد  أننا  اليقني  بحق  تامة  قناعة 
بل  قط   الشكو منا  يصدر  أن  ينبغي  ما  ولذلك  األبدية.  السعادة  كلذة  لذيذة  وحلوة   اجلنة، 
تدفعنا هذه األحوال الصعبة إىل أن نقول: نحن يف جهاد معنوي نعتز به ونشكر ربنا الكريم ال 

بد أن تفضل به علينا».(٣)

(١) الشعاعات، الشعاع الثالث عرش.
(٢) أي أقواها وأشدها (انظر كشف اخلفاء ١٥٥/١).

(٣) الشعاعات، الشعاع الثالث عرش.
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األخذ باحلذر
«إخويت األعزاء الصادقني!

إنني حمظوظ وشاكر هللا بوجودي قريباً منكم ويف بناية واحدة (من  السجن)، رغم أنني 
: ال أقابلكم وجهاً لوجه. وأحياناً خيطر إىل قلبي أخذ تدابري الزمة دون اختيارٍ مني. فمثالً

كان  وملا   . وكذاباً جاسوساً  سجيناً  لنا  املجاورة  الزنزانة  إىل  املاسونيون  أرسل  لقد 
التخريب سهالً -وال سيام يف مثل هؤالء الشباب الطائشني- علمت أن  الزنادقة يسعون لبث 
الفساد وهدم األخالق إزاء قيامكم باإلرشاد واإلصالح، ملا ملست من هذا املدعو أذ مؤلماً 

وإفساداً ألولئك الشباب.
فيا إخويت!

يلزم -بل يف غاية الرضورة- أخذ احلذر الشديد جتاه هذا الوضع، وعدم إبداء مشاعر 
االستياء من  املسجونني السابقني قدر اإلمكان، وعدم فسح املجال ليستاءوا منكم، والحيلولةُ 

دون حدوث التفرقة والثنائية، مع التحيل بضبط النفس والتجمل بالصرب.
وترك  التضحية  بإبداء  وذلك  ة  واألخوّ التساند  قوة  عىل  المحافظةُ  إخواننا  عىل  ويلزم 

األنانية والتواضع قدر اإلمكان.
إن االنشغال بأمور الدنيا يؤملني، فأعتمد عىل فطنتكم ألنني ال أستطيع التوجه إليها من 

غري اضطرار».(١)
سنصمد جتاه الويالت

«إخويت!
لقد أصبح ضرورياً بيان مسألة أُخطرت صباح هذا اليوم إزاء كل احتامل:

القرآن،  من  استنبطناها  التي  احلقائق  عاماً  عرشين  منذ  وشيطاين  نفيس  حترت  ما  كثيراً 
والتي هي أشبه بالشمس أو النهار ال تقبل أي شك أو ريب أو تردُّد قائلَني: «ما رأي  الفالسفة 

املتزندقة جتاه هذا وما مستندهم؟»
(١) الشعاعات، الشعاع الثالث عرش.
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وملا مل جتد نفيس وشيطاين ثلمة أو نقصاً، سكتا. وأعتقد أن احلقيقة التي أسكتت نفيس 
الصمت  عىل  تمرداً  الناس  أشد  محل  عىل  قادرة  معاً،  والعاملني  جداً  احلساسني  وشيطاين 

. والسكوت أيضاً
وما دمنا نعمل من أجل حقيقة هي من أهمّ احلقائق وأجلّها، وأشدها ثبوتاً ورسوخاً؛ 
وال يمكن تقييمها أو تقديرها بأي قيمة مادية مهام كانت، وهيون بذل النفس والروح والصديق 
واحلبيب، بل الدنيا بأرسها يف سبيل حتققها، فال بد إذن من أن نصمد بكامل املتانة والصرب جتاه 
مجيع الويالت واملحن التي قد تنـزل بنا، وأن نواجه بصدر رحب مجيع مضايقات األعداء. إذ 
كَ ضدنا مشايخ أو علامء متظاهرون بالتقو، خمدوعون بأنفسهم أو  من املحتمل جداً أن يُحرَّ
بتحريض غريهم هلم.. وجتاه موقف كهذا، ال بد لنا من املحافظة عىل وحدتنا وتساندنا، وعدم 

تضييع الوقت معهم يف اجلدل والنقاش الفارغ».(١)
خاطرة أخرية من  دنيزيل

حمكمة  دنيزيل،(٢)  من  رة  المصادَ الكتب  وإعادة  الرباءة  قرار  صدور  من  الرغم  عىل 
منع األستاذ النوريس من السفر، حلني وصول األمر من أنقرة فظل يف هذه  الفرتة يف  فندق 
بلده(٣) «فكنت  إىل  كلٌّ  سافر  طالبُ  النور  وإخوتُه  يف  دنيزيل  شهرين  من  يقرب  ما  «شهر» 
دنيزيل  سجن  من  رساحنا  إطالق  عقب  شهر  من  فندق  العلوي  الطابق  يف  يوم  ذات  جالسا 
والبساتني  الغناء  احلدائق  يف  الكثرية  (الصفصاف)  ر  وَ الحَ أشجار  من  حواليّ  فيام  أتأمل 
وهتتز  وأغصاهنا،  بجذوعها  تتاميل  اجلذابة،  الراقصة  بحركاهتا  لَى  ذْ جَ رأيتها  اجلميلة، 
يف  هللا  تسبح  وكأهنا  وأحالها،  صورة  بأهبى  أمامي  فبدت  نسيم،  من  ملسة  بأدنى  أوراقها 

وهتليل. ذكر  حلقات 
مغموم  وأنا  إخواين،  فراق  من  املحزون  قلبي  أوتار  اللطيفة  احلركات  هذه  ت  مسّ
ا اخلريف والشتاء وانتابتني غفلة،  .. فخطر عىل البال -فجأة- موسمَ النفرادي وبقائي وحيداً

(١) الشعاعات، الشعاع الثالث عرش.
(٢) قرار  املحكمة بالرباءة باإلمجاع برقم ١٣٦/١٩٩ يف ١٩٤٤/٦/١٥ مع إعادة مجيع الكتب املصادرة، أما قرار تصديق 
التمييز لقرار حمكمة  دنيزيل بالرباءة فهو برقم ٢١٩٣/٣٠٠٠٥ يف ١٩٤٤/١٢/٣٠ وحتت عدد ٢٠١٩ فأصبحت 

بموجبه رسائل النور قضية حمكمة.
T. Hayat‚ Emirdağ hayatı  (٣)
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دنــيــزلــي                                                                                     ٤٠٥ مــنــفــى    فــي 

ر اجلميلة، وأحترس  وَ إذ ستتناثر األوراق وسيذهب الرواء واجلامل.. وبدأت أتأمل عىل تلك الحَ
عيناي  اغرورقت  حتى  شديداً  تألماً  الفائقة  النشوة  تلك  فيها  تتجىل  التي  األحياء  سائر  عىل 
البهيج  املزركش  الستار  هذا  متأل  والفراق  الزوال  من  تدفقت  أحزان  رأيس  عىل  واحتشدت 

للكائنات!.
الصالة  عليه  املحمدية  احلقيقة  به  أتت  الذي  بالنور  إذا  املحزنة  احلالة  هذه  يف  أنا  وبينام 
ل تلك األحزان والغموم التي ال حدود  والسالم يغيثني -مثلام يغيث كل مؤمن ويسعفه- فبدّ
التي  املحمدية  احلقيقة  من  دائم  ورىض  أبدي  امتنان  يف  فبتّ  هلا،  حد  ال  وأفراحاً  مرسات  هلا 
أنقذين فيض واحد من فيوضات أنوارها غري املحدودة، فنرش ذلك الفيض السلوانَ يف أرجاء 

نفيس وأعامق وجداين..»(١)
وجاء األمر بنفيه إىل قضاء أمريداغ -رغم  الرباءة وتصديق حمكمة التمييز- فسافر إليها 
يف أغسطس/١٩٤٤ وظل يف أحد الفنادق أسبوعني حلني إجيار غرفة له، كان يدفع إجيارها.(٢)

(١) الشعاعات، الشعاع احلادي عرش، خامتة املسألة العارشة.
.T.Hayat‚ Emirdağ hayatı  (٢)
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الفصل الثامن 
يف منفى أمريداغ
(املدرسة  النورية الثالثة)

١٩٤٤/٨/١ - ١٩٤٨/١/٢٣
نفي آخر

«عندما كنت نزيل غرفة يف «أمريداغ» حتت  اإلقامة اجلربية وحيداً فريداً، كانت عيون 
الرتصد تتعقبني وتضايقني دائماً فأتعذب منها أشد العذاب، حتى مللت احلياة نفسها وتأسفت 
خلروجي من  السجن، بل رغبتُ من كل قلبي يف أن أعود إىل سجن  «دنيزيل» أو أدخل القرب، 
حيث  السجن أو القرب أفضل من هذا اللون من احلياة.(١) [حتى كتب إىل  املسؤولني يف أنقرة:]
هذه  يف  طويالً  حرتُ  لقد  الشكو؟  تُرفع  من  فإىل  واحداً،  واملدعي  احلاكم  كان   إذا 

املشكلة..
أجل، إن حالتي اليوم وأنا طليق مراقَب أكثرُ شدة عليّ من األيام التي كنت مسجوناً 
فيها، وإن يوماً واحداً من هذه احلياة يضايقني أكثر من شهر كامل يف سجني االنفرادي ذاك. 
نعت من كل يشء رغم ضعفي وتقدمي يف السن ويف هذا الشتاء القارس. فال أقابل غري  لقد مُ

صبي وشخص مريض. عىل أنني منذ عرشين سنة أعاين مأساة حبس منفرد.
إن مضاعفة املضايقات واملراقبة عليّ وعزيل عن الناس أكثر من هذا احلد سيمس غرية 

اهللا سبحانه وتعاىل وتكون العاقبة وخيمة.. 
فيها-  العدل  ومأموري  األمن  -بمسؤويل  احلكومة  هلذه  وظيفة  أهم  إن  أقول:  إنني 
حماكم  وثالث  احلكومة  ألن  تامة.  محاية  محايتي  هي  إنسانية  وجدانية  معاملة  تعاملني  والتي 
عدلية برأت ساحتنا وأفرجت عنا بعد إجراء تدقيقات دامت طوال تسعة أشهر عىل ما كتبتُه 

(١) اللمعات، اللمعة السادسة والعرشون، الرجاء اخلامس عرش.
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مــيــرداغ                                                                                     ٤٠٧ أ مــنــفــى    فــي 

خالل عرشين سنة من مؤلفات ومكاتيب. ولكن املنظمة الرسية التي تعمل بخفاء يف خدمة 
إفساد  يف  طمعاً  قبة-  احلبة  -بجعلها  الشبهات  من  املوظفني  قسم  روع  يف  ألقت  األجنبي 
غضبهم  سبب  أن  عىل  كفى»!  «كفَى  فأقول:  صربي  ينفد  أن  هي  ذلك  يف  وغايتهم  براءتنا. 
أتدخل  أن  يريدون  وكأهنم  الدنيا.  بأمور  تدخيل  وعدم  سكويت،  هو  احلارض  الوقت  يف  عليّ 

حتى تتحقق هلم بغيتهم.
أبيّن لكم بعض مكايدهم التي يستعملوهنا يف بث الشكوك والشبهات يف قلوب قسم 
كثرية  مؤلفاته  وإن  العامة،  األوساط  يف  نفوذاً  لسعيد  إن  يقولون:  إذ  احلكوميني  من  املوظفني 
وهلا تأثري بالغ يف الناس، فمن يتقرب منه يصادقه، لذا يلزم كرس هذا النفوذ بتجريده من كل 
يشء وإهانته وعدم االهتامم به وجتنيب الناس منه وإخافة حمبيه. وهكذا أصبحت احلكومة يف 

حرية من أمرها فتشدد عليّ اخلناق وتضاعف املضايقات. وأنا أقول: 
أهيا اإلخوة املحبون هلذه  األمة والبالد!

النور.  لرسائل  وإنام  يل،  ليس  ولكن  يقوله  املنافقون،  كام  وتأثيراً  نفوذاً  هناك  إن  أجل، 
والبالد  لصالح  األمة  إالّ  تستعمل  ومل  قويت!  يشء  هلا  تعرض  وكلام  تنطفئ  ال  النور  فرسائل 
وال يمكن غري ذلك. إن قيام حمكمتني عدليتني طوال عرش سنوات بتدقيقات ما كتبتُه خالل 
عرشين سنة تدقيقاً شديداً مل يسفر عن حجة حقيقية إلدانتنا.. وهذه حجة ال تُجرح، وشاهد 

صدق لدعوانا.
إىل  بإرشادها  وذلك  والبالد.  ملصلحة  األمة  ولكن  بالغ،  تأثري  ذات  املؤلفات  إن  نعم، 
اإليامن التحقيقي ملائة ألف من الناس من دون أن تمسّ أحداً بسوء. فتأثريها إذن هو يف العمل 

لسعادهتم الدنيوية وحياهتم األبدية.
بعقوبات  عوقب  قد  -وبعضهم  سجن  «دنيزيل»  يف  املحكومني  املساجني  مئات  إن 
شديدة- قد أصبحوا متدينني ذوي أخالق فاضلة بعد قراءهتم «رسالة الثمرة» وحدها، حتى 
الذين قتلوا ثالثة أشخاص حتاشوا عن قتل بقة الفراش بعد قراءهتم لتلك الرسالة. مما دفع هذا 
الوضع مدير  السجن عىل اإلقرار بأن  السجن أصبح يف حكم مدرسة تربوية.. كل هذا حجة 

عانا. قوية ال جترح لصدق مدّ
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٤٠٨                                                                                                            سيرة ذاتية   
نعم، إن جتريدي من مجيع حقوقي اإلنسانية بعد هذا كله إنام هو ظلم مضاعف وعذاب 
مضاعف وغدر وخيانة هلذه  األمة يف الوقت نفسه. ذلك ألن الدليل القاطع عىل أن هذه  األمة 
املتدينة -التي مل جيد أحد أي رضر مني رغم بقائي ما يقرب من أربعني سنة بني ظهرانيهم- 
املشاعة  املغرضة  الدعايات  إىل  تلتفت  ال  أن  األمة  هو:  عظيم،  وتسل  معنوية  قوة  إىل  بحاجة 
ضدي، فتتوجه يف كل مكان إىل رسائل النور وتشتاق إليها.. بل أعرتف أهنم يبدون من التوقري 

واالحرتام يل يفوق ما أستحقه بامئة ضعف، فأنا لست أهالً له.(١)
ورغم هذا هيأ اهللا أرسة «جالشقان» يف أمريداغ فبذلوا كل ما  يف وسعهم شيباً وشباباً 
لتأمني راحة شيخ كبري وعامل فاضل مهام كانت التبعات، حيث كان احلارس مالزماً بابه ال 

يغادره».(٢)
منع الذهاب إىل املسجد

«كنت أتردد إىل املسجد يف األوقات اخلالية. وصنع الطالب -بدون علمي- يف املحفل 
غرفة خشبية صغرية حلاميتي من الربد. وقد قررت أالّ أذهب إىل املسجد، بعد أن رفع ضابط 
: عليك أالّ تذهب إىل املسجد. ولكنهم  األمن املعروف تلك الغرفة الصغرية، وأبلغوين رسمياً

أثاروا ضجة بني الناس باستهواهلم األمر، جاعلني من احلبة قبة».(٣) 
دس السم يف الطعام

السم  ودسّ  األستاذ  غرفة  شباك  ليالً  احلراس  أحد  تسور  السلطات،  من  وبأمر 
شراباً  وال  طعاماً  يذق  ومل  السم  شدة  من  كامالً  أسبوعا  األمل  ه  أمضّ غده  ومن  طعامه.  يف 
لألوراد  التالوة  دائم  الفرتة  هذه  يف  وكان  املحقق،  املوت  من  اهللا  اه  فنجّ اليسري.  النـزر  إالّ 
(١) املالحق، ملحق أمريداغ ١. عىل الرغم من أن األستاذ النوريس مل يراجع اجلهات الرسمية طوال فرتة سجنه أو نفيه يف 
غضون ما يقرب من عرشين سنة خلت، ومل يستدع إىل مقر الوايل إال مرة واحدة يف  قسطموين، إالّ أنه يف هذه الفرتة 
من حياته يف  أمريداغ أي خالل ثالث سنوات ونصف السنة استدعِي مخس عرشة مرة من قبل املراجع الرسمية، منها 
دائرة األمن أو  خمفر الرشطة أو العدلية.. ويف الوقت نفسه نراه يقدم عرائض إىل اجلهات املسؤولة لبيان الظلم الواقع 
عليه كاملذكورة أعاله، وعريضة مقدمة إىل  وزير الداخلية واىل  مدير األمن العام، واىل مدير أمن  أفيون، وإىل رئيس 
جملس  األمة واملسؤولني يف  أنقرة واىل رئيس اجلمهورية واىل  املدعي العام واىل حاكم التحقيق ألمريداغ.. كل ذلك 

دليل عىل مد الظلم املجحف الذي كان يرزح حتته. (ب١٢٠٦/٢).
T.H.Emirdağ Hayatı  (٢)

(٣) املالحق، ملحق أمريداغ ١.
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مــيــرداغ                                                                                     ٤٠٩ أ مــنــفــى    فــي 

احلادثة  وتكررت  النقشبند.  للشاه  القدسية  واألوراد  الكبري  اجلوشن  وبخاصة  واألذكار 
ثالث مرات، إالّ أن األخرية كانت شديدة إىل الدرجة التي مل يتمكن األستاذ فيها من أداء 
صلواته سو الفرائض وهو طريح الفراش. يذكر طالبان من طالبه الذين سهروا عليه أنه 
إىل  للترضع  يديه  ورفع  العينني،  مغمض  الفجر  قرب  فراشه  يف  األيام «استعدل  من  يوم  يف 
عليه  أغمى  ثم  طالبه.  وسالمة  النور  دعوة  لظهور  جداً  خافت  بصوت  ودعا  الكريم  املوىل 

ووقع يف الفراش».(١)
كان األستاذ شديد احلاجة إىل اهلواء الطلق، فكان خيرج للتجوال يف ضواحي املدينة، 
ذلك  كل  تصبه،  مل  ولكن  اخللف  من  طلقة  املرات  أحد  عليه  أطلق  حتى  تتعقبه  والمراقبةُ 

إلزعاجه والتخلص منه.
إىل  مرتني  لب  جُ حتى  القبعة.  لبس  عىل  ه  وإكراهُ لزيّه  التعرض  أيضاً  املضايقات  ومن 
.(٢) [يقول عن  املحكمة واالدعاء العام هلذا الغرض،  فرفض األستاذ وعاد إىل غرفته منـزوياً

هذه الفرتة من حياته]: 
لطالب   - حديثاً ظهرت  -التي  الرونيو  آلة  وهبتْ  إذ  مغيثة،  اإلهلية  العناية  فأتتني 
نسخة  بخمسامئة  تظهر  النور  رسائل  فباتت  ماسية.  أقالماً  حيملون  وهم  الزهراء»   «مدرسة 
تلك  أحب  جعلتني  النور  لرسائل  اإلهلية  العناية  هيأهتا  التي  الفتوحات  فتلك  واحد.  بقلم 
سبحانه  للبارئ  وشكر  شكر  ألف  أردد  جعلتني  بل  املضطربة،  القلقة  الضجرة  احلياة 

وتعاىل.(٣)

(١)  T.H.Emirdağ Hayatı يمكن درج حوادث تسميم األستاذ حتى اآلن باآليت:
١- يف  أنقرة - يف جملس  النواب باإلبرة - سنة ١٩٢٢-١٩٢٣.  

٢- يف سجن  أسكي شهر سنة ١٩٣٥.  
٣ ،٤، ٥ - يف  قسطموين سنة ١٩٣٦-١٩٤٣.  

٦ ،٧، ٨ - يف سجن  دنيزيل سنة ١٩٤٣-١٩٤٤ حيث استشهد يف التسميم الثالث «احلافظ عيل».  
٩ ،١٠، ١١ - يف  أمريداغ سنة ١٩٤٥-١٩٤٦ حيث استشهد يف التسميم الثالث «حسن  فييض» (ب)٢ /١١١٩.  

T.H.Emirdağ Hayatı  (٢)
فبادر   ١٩٤٦ سنة  الرونيو  تركيا  آلة  دخلت  وقد  عرش.  اخلامس  الرجاء  والعرشون،  السادسة  اللمعة  اللمعات،   (٣)
أغلب  إىل  وأوصلوها  بالرونيو،  الرسائل  نرش  يف  و«إينبولو»  من  «إسبارطة»  كل  ونشط  رشائها،  إىل  النور   طالب 
للناس  السامح  بعد  إالّ  خارج  تركيا  إىل  النور  رسائل  تصدر  ومل  السنة  ونصف  سنة  خالل  يف  تركيا   والقر املدن 

بالسفر إىل احلج سنة ١٩٤٧.
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٤١٠                                                                                                            سيرة ذاتية   
هكذا تقتيض خدمة اإليامن(١)

يق العزيز وصديقي احلميم الشهم يف هذه الدنيا الفانية. «أخي الصدّ
أررضوم،  مدينة  وأهل  أصدقائي  مجيع  سبقكم  عىل  الشكر  جزيل  أشكركم    : أوالً
التي  حيايت  يف  يل  العون  يد  لمدّ  فكراً  وسعيكم  اخلالصة،  بالشفقة  املشحونة  عالقتكم  عىل 
اهللا  شاء  ما  ألف  فألف  عمري،  هناية  إىل  هذا  فضلكم  أنسى  فال  والظلم.  بالعذاب  مضت 

فيكم. اهللا  بارك 
وما  مسلكي  بذلك  مخالفاً  يل،  الظلمة  وتعذيب  حالتي  خيص  ما  بعض  سأبيّن    : ثانياً
إىل  سنوات-  عرش  النظر -منذ  عدم  وهو  حيايت،  لدستور  ومنافياً  النور،  رسائل  من  تعلّمته 
رسالتك  يف  ذكرته  الذي  واهتاممك  خلاطرك  تطميناً  أبيّنه  التافهة.  العابرة  الدنيا  حوادث 

. األخرية ليس إالّ
أحد  يل  قال  سنة  ثالثني  قبل  اإلسالمية»  احلكمة  يف  «دار   عضواً  كنت  حينام  األول:  
أعضائها وهو السيد سعد الدين باشا: سمعت ممن أثق بكالمه أن منظمة للزندقة مدعومة من 
جهات أجنبية، قرؤوا كتاباً لك وقالوا: ال يمكننا نرش أفكارنا ما دام هذا الرجل حياً، ولذلك 

. قرروا القضاء عليك. فجئت ألخربك باألمر فإنك عزيز عليّ
فقلت: توكلت عىل اهللا، واألجلُ واحد ال يتغري وال يتبدل.

ثالثني  منذ  واخلديعة  املكر  حبائل  مجيع  بحقي  واستعملت  توسعت،  قد  املنظمة  فهذه 
أو أربعني سنة فسببت دخويل  السجن مرتني وتسميمي إحد عرشة مرة. وآخر خطتهم هي 
، وذلك بدفعهم  وزير الداخلية السابق وحمافظ  استعامل نفوذ احلكومة الرسمية بتشديدها عليّ
أفيون السابق ووكيل قائمقام أمريداغ السابق ليأخذوا  جبهة متحدة ضدي. حتى إهنم بدؤوا 
ببث األراجيف والشائعات املغرضة ملثيل وأنا العاجز الضعيف الكهل املنـزوي الفقري الغريب 
املحتاج إىل من يعاونه وخيدمه، فبلغ اخلوف لد الناس مبلغاً -لشدة دعاياهتم- بحيث ال جيرؤ 
أحد من  املوظفني أن يسلّم عليّ تجنباً من نقله إىل بلد آخر بمجرد وصول اإلخبارية إليهم. لذا 
(١) رسالة لألستاذ بني فيها ما استعمله األعداء بحقه من مظامل وما جيب عليهم من العمل خلدمة اإليامن والقرآن يف تلك 

األيام احلالكة.

009 SIYRAH ZATIYYE.indd   410009 SIYRAH ZATIYYE.indd   410 م 07:39:45   15/12/2011م 07:39:45   15/12/2011



مــيــرداغ                                                                                     ٤١١ أ مــنــفــى    فــي 

مل يمرّ عليّ غري املخربين  اجلواسيس، بل حتى جرياين قطعوا عني السالم. ولكن رغم كل هذا 
فقد منحني احلفيظ العليم وشملني بعنايته الواسعة وأعطاين تحمالً عجيباً وصبراً جميالً ومل 

جيعلني مضطراً إىل التوسل هبم قطعاً رغم املضايقات الشديدة.
الثالث:  مل جتد حمكمتان مبرراً قانونياً واحداً إلدانتنا بعد طول تدقيق ومتحيص استغرق 
بعض  املوظفني  املنافقني  تستغل  أخذت  للزندقة  املنظمة  تلك  ولكن  ساحتنا.  أت  فبرّ سنتني، 
. ونفوين إىل  فدبّروا معاً خطة رسمية يف مركز احلكومة، وعزلوين عن مجيع طاليب وأخالئي كلياً
مكانٍ ناءٍ غري مالئم كلياً لصحتي وحيايت وهو أمريداغ. وقد حتقق لدي  اآلن أهنم يستهدفون 

غايتني يف هذه املعاملة:
كانت  مهام  اإلهانة  أحتمل  ال  بأين  ملعرفتهم  وإغضايب،  بإثاريت  حادثة  افتعال  أوالها:  

وعندها يكون لدهيم مربر إلهناء حيايت.
ولكن ألهنم مل جينوا شيئاً من هذه املحاولة حاولوا إهناء حيايت بالتسميم. ولكن العناية 
الشايف  كالرتياق  أصبحت  كلها  والتحمل..  والصرب  طالب  النور  ودعوات  الشاملة  اإلهلية 

لذلك السم، فباءت اخلطة باإلخفاق.
إنه مل يقتَرف يف التاريخ ويف أية حكومة كانت خرق للقانون وال إنزال ألنواع العذاب 
واملظامل باسم القانون وباسم احلكومة بمثل ما اقتُرف بحقي، إذ كان الرتصد واملراقبة مستمرة 
بحيث تثري أعصايب حتى تبلغ مبلغ احلدة والغضب مع إلقاء الرعب يف قلوب الناس.. وقد 
ألن  عليهم.  احلدة  ال  الظلمة  هؤالء  عىل  باإلشفاق  عليك  هو:  خاطرٌ  فجأةً  قلبي  إىل  خطر 
العذاب  من  بدالً  قليلة  مدة  بعد  األشد  الدائمي  العذاب  من  ألوفاً  سيلقى  منهم  واحد  كل 
املؤقت الذي يذيقونك إياه. فيُثأر لك منهم بألف ضعف وضعف ملا يالقون من جهنم مادي 
فضالً  عليه.  يُقىض  حتى  الدنيا  يف  هو  طاملا  وجدانياً  عذاباً  منهم  قسم  وسيُعذب  ومعنوي. 
جانباً  الغضب  تركت  بدوري  وأنا  ينتظرهم.  الذي  األبدي  اإلعدام  من  واخلوف  القلق  عن 

: يا رب أصلح شأن هؤالء. وأشفقت عليهم قائالً
إنني أشكر ريب اجلليل وأشعر بفرح غامر ضمن املضايقات الرهيبة، إذ إن انشغاهلم يب 
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٤١٢                                                                                                            سيرة ذاتية   

بدالً من رسائل النور وطالهبا وصبّهم العذاب عليّ وحدي، ينفع من حيث سالمة النوريني 
فضالً عن كسبي للثواب.

:  أما ما ذكرته يف رسالتك حول مراجعتك احلكومة احلالية إذا اقتىض األمر لذهايب  رابعاً
إىل  الشام أو احلجاز لضامن راحتي... فأقول:

:  إنه جيب عليّ املجيء إىل هنا حتى لو كنت يف  مكة املكرمة وذلك إنقاذاً لإليامن  أوالً
. فلو كنت أملك ألف روح وروح، وابتليت  وخدمة للقرآن الكريم، فاحلاجة هنا شديدة جداً
قراري -وقرارنا-  فإن  واملصاعب،  اآلالم  صنوف  من  وقاسيت ألوفاً  ومرض،  مرض  بألف 
هو البقاء هنا، خدمةً إليامن هذه  األمة وسعياً إلكساهبم السعادة األبدية، ذلك ما تعلمناه من 

دروس القرآن الكريم.
والتقدير  االحرتام  من  بدالً  هبا  أقابَل  التي  اإلهانة  عن  أخي-  -يا  إليّ  تكتب    : ثانياً

وتقول: «لو كنتَ يف  مرص أو  أمريكا لكنتَ تُذكر يف التاريخ بإعجاب وفخر».
أخي العزيز الفطن!

نحن هنرب هروباً من احرتام الناس إيانا وتوقريهم لنا وحسن ظنهم بنا وإكرامهم لنا 
وإعجاهبم بنا، وذلك بمقتىض مسلكنا. فاللهاث وراء الشهرة التي هي رياء عجيب، ودخول 
التاريخ بفخر وهباء، وهو عُجب ذو فتنة، وحب الظهور وكسب إعجاب الناس.. كل ذلك 
ل  نجفِ فنحن  وطريقه.  النور  مسلك  أسس  من  أساس  هو  الذي  لإلخالص  وخمالف  مناف 

وهنرب مذعورين من هذه األمور باعتبارنا الشخيص؛ ناهيك عن الرغبة فيها.
ولكننا نرجو من رمحة اهللا الواسعة إظهار رسائل النور النابعة من فيض القرآن الكريم، 
والتي هي ملعات إعجازه املعنوي، ومفرسة حقائقه وكشافة أرساره.. فنرجو من رمحته تعاىل 
اإلعالن عن هذه الرسائل والرواج هلا وشعور الناس بحاجتهم إليها وإظهار قيمتها الرفيعة 
جداً، وتقدير الناس هلا وإعجاهبم هبا، وتبيان كراماهتا املعنوية الظاهرة جداً وإظهار غلبتها عىل 
الزندقة بجميع أنواعها برس اإليامن، فنحن نريد إعالم هذه األمور وإفهام الناس هبا وإظهار 

تلك املزايا، ونرجو ذلك من رمحته تعاىل».(١)
T. H. Emirdağ Hayatı (١) املالحق، ملحق أمريداغ ١؛
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مــيــرداغ                                                                                     ٤١٣ أ مــنــفــى    فــي 
تأليف رسالة حول حكمة التكرار يف القرآن(١)

«طرق سمعي قبل اثنتي عرشة سنة،(٢) أن زنديقاً عنيداً، قد فضح سوء طويته وخبث 
بمحاولة  شأنه  من  للتهوين  رهيبة،  خطة  فحاك  الكريم،  القرآن  ترمجة  عىل  بإقدامه  قصده 
: ليرتجم القرآن لتظهرَ قيمته؟ أي لري الناس تكراراته غري الرضورية!  ترمجته. ورصح قائالً
ولتتىل ترمجته بدالً منه! إىل آخره من األفكار السامة. إالّ أن رسائل النور بفضل اهللا، قد شلت 
تلك الفكرة وجعلتها عقيمةً بائرة وذلك بحججها الدامغة وبانتشارها الرسيع يف كل مكان، 
غري  لغة  أية  وأن  حقيقية..  ترمجة  الكريم  القرآن  ترمجة  قطعا  يمكن  ال  أنه  قاطعاً  إثباتاً  فأثبتت 
اللغة العربية الفصحى عاجزة عن احلفاظ عىل مزايا القرآن الكريم ونكته البالغية اللطيفة.. 
وأن الرتمجات العادية اجلزئية التي يقوم هبا البرش لن حتل بأي حال حمل التعابري اجلامعة املعجزة 
للكلامت القرآنية التي يف كل حرف من حروفها حسنات تتصاعد من العرشة إىل األلف، لذا ال 

يمكن مطلقا تالوةُ الرتمجة بدالً منه.
يف  هوجاء  بمحاوالت  سعوا  الزنديق،  ذلك  يد  عىل  تتلمذوا  الذين  أن  املنافقني  بيد 
سبيل الشيطان ليطفئوا نور القرآن الكريم بأفواههم. ولكن ملا كنت ال ألتقي أحداً، فال علم 
يل بحقيقة ما يدور من أوضاع، إالّ أن أغلب ظني أن ما أوردته آنفا هو السبب الذي دعا إىل 

إمالء هذه «املسألة العارشة» عىل الرغم مما حييط يب من ضيق».(٣)
للزيارة  منهم  يوفّق  وال  زيارته  إىل  يتقاطرون  األستاذ  حمبو  كان  الصعاب  كل  ورغم 
والثقايف  الفكري  مستواهم  حسب  احلديث  معهم  يتجاذب  وكان  الرتصد.  لشدة  القليل،  إالّ 
يف  اإليامن  أمهية  حول  مجمالً  حديثه  فكان  كافة..  الشعب  طبقات  من  الزائرون  كان  حيث 
هيدد  الذي  اإلحلاد  وصد  اإليامن  تقوية  النور  لرسائل  األساس  القصد  وأن  احلارض  الوقت 

(١) تأليفاته األخر يف  أمريداغ: يف هذه الفرتة التي استغرقت ثالث سنوات ونصف السنة هي:
١- املسألة احلادية عرشة لرسالة الثمرة حول ثمرات اإليامن باملالئكة سنة ١٩٤٥.  

. ﴾Ø × Ö Õ ﴿  ٢- الرجاء الرابع عرش من اللمعة السادسة والعرشين، تأمالته يف اآلية الكريمة  
٣- الرجاء السادس عرش من اللمعة السادسة والعرشين حول نفيه إىل  قسطموين وما أعقبته من أحداث.  

٤- فضالً عام يقرب من (٢٥٠) رسالة توجيهية إىل الطالب.  
(٢) املقصود سنة ١٩٣٢م حيث ترجم القرآن الكريم إىل الرتكية وحاولت السلطات فرض قراءة الرتمجة يف الصلوات.

(٣) الشعاعات، الشعاع احلادي عرش، خامتة املسألة العارشة.
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٤١٤                                                                                                            سيرة ذاتية   
بالقرآن  باالعتصام  وتقويته  اإليامن  إنقاذ  احلارض  الوقت  يف  قضية  أهم  وأن  والوطن،   األمة 
الكريم. ورسائل النور حترص نظرها يف هذا املقصد. وهلذا يتكالب عليها األعداء من  امللحدين 
وخيتلقون االفرتاءات الظاملة واإلشاعات املغرضة، فال حميد عن العمل اإلجيايب البنّاء وحده، 
تكفي  لكانت  األيدي  من  مائة  لنا  كانت  لو  وحتى  السياسة.  صوجلان  وليس  نور  يدنا  يف  إذ 
للنور. وإن أساس مسلكنا اإلخالص وابتغاء مرضاة اهللا وحده، وهذا هو مصدر قوة النور. 

(١).« فالعناية اإلهلية حتمي خدمتنا مادمنا خملصني نعمل عمالً إيجابياً بناءً
نامذج من الرسائل التوجيهية

 من أمريداغ
ال نجعل من الدين  وسيلة ملكاسب دنيوية

«إخويت الصديقني األعزاء!
ن عالقة وال متد وشائج ارتباط مع التيارات اجلارية داخل البالد  سؤال:  لِمَ ال تكوّ
ومتنع -ما  ذلك  ترفض  بل  السياسية،  االهتاممات  ذات  اجلامعات  مع  سيام  وال  وخارجها، 
عالقة  نت  كوّ لو  أنك  واحلال  التيارات!  بتلك  كان  تماسٍ  أي  عن  طالب  النور  وسعك- 
لنرش  وسيسعون  حداناً  ووُ رافات  زَ النور  رسائل  دائرة  سيدخلون  الناس  ألوف  فإن  معهم 
التي  الشديدة  للمضايقات  احلد  هذا  إىل  هدفاً  تكون  ال  أنك  عن  فضالً  الساطعة،  حقائقها 

ال مربر هلا؟
اجلواب:  إن أهم سبب هلذا االجتناب وعدم االهتامم بالتيارات اجلارية، هو اإلخالص؛ 
هذا،  الغفلة  زمن  يف  ألن  ذلك،  عن  يمنعنا  الذي  هو  فاإلخالص  مسلكنا،  أساس  هو  الذي 
ملسلكه،  طيعة  أداة  يشء  كل  جيعل  أن  حياول  معينة،  جلهة  موالية  أفكاراً  حيمل  من  والسيام 
اإليامنية  احلقائق  بينام  الدنيوي.  املسلك  لذلك  وسائل  األخروية  وأعامله  دينه  حتى  جيعل  بل 
واخلدمة النورية املقدسة تأبى أن تكون وسيلة ألي يشء كان يف الكون، وال يمكن أن تكون 

هلا غاية إالّ رىض اهللا سبحانه.
T. Hayat‚ Emirdağ Hayatı  (١)
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ويف احلقيقة، إنه من الصعوبة بمكان الحفاظُ عىل رس اإلخالص يف خضم الرصاعات 
املتنافرة للتيارات احلالية، ومن العسري احليلولة دون جعل الدين وسيلة ملكاسب دنيوية، لذا 
فإن أفضل عالج هلذا هو االستناد إىل العناية اإلهلية وتفويض األمر إىل توفيق رب العاملني بدالً 

من االستناد إىل قوة التيارات احلالية.
األسس  من  أساس  هي  التي  «الشفقة»  هو  هذا  الجتنابنا  الداعية  األسباب  مجلة  ومن 
األربعة لرسائل النور، أي عدم التلوث بظلم اآلخرين وإرضارهم. إذ اإلنسان -بمضمون اآلية 
الكريمة:   ﴿ . / 0 1﴾  (إبراهيم:٣٤) يرد معاملة املقابل له يف هذا العرص 
بال رمحة وبظلم شنيع مخالفاً بذلك اآلية الكريمة:    ﴿ Ï Î Í Ì Ë Ê﴾  (فاطر:١٨) التي 
يقرص  ال  وعندها  جهة،  إىل  واالنحياز  العاطفة  عليه  تتغلب  حيث  اإلهلية.  اإلرادة  دستور  هي 
عداءه عىل املجرم وحده وال يأخذ بجريرته مجيع أقاربه وحدهم، بل أيضاً يعاقب كل مَن له صلة 
باملجرم من قريب أو بعيد، حتى إنه إذا ما كان له سلطة أو حكم، يبيد قرية كاملة بالقنابل بجريرة 
ى بحق بريء واحد بسبب مائة جمرم وأن ال يُظلم  جمرم واحد. بينام اإلنصاف يقتيض أالّ يُضحّ
ذلك الربيء بسببهم. ولكن الوضع احلايل خيالف اآلية الكريمة، فيقحم مائة من  األبرياء يف باليا 

وأرضار بسبب بضع جمرمني.
:  إن إهالك والدين عجوزين ملن ارتكب خطأ، وترشيد أطفاله الصغار ودفعهم  فمثالً
الشفقة  ألساس  كلياً  مناف  ما  جهة  إىل  باالنحياز  ومعاداهتم  والذل  الفقر  هاوية  إىل  جميعاً 

عىل اخللق.
فمن جراء االنحياز إىل التيارات اجلارية -بني املسلمني- ال ينجو  األبرياء من الظلم بل 

يشيع شيوعاً كلياً وال سيام باألسباب الداعية إىل قيام االضطرابات والثورات. 
وضع  عىل  تبقى  أطفال  الكفار  حال  فإن  إسالمي،  جهاد  وهو  قائماً  اجلهاد  كان  ولو 
آبائهم، وربام يكونون من الغنائم ويتمكن املسلمون أن جيعلوهم حتت إمرهتم وملك يمينهم. 
عىل  التجاوز  جيوز  وال   . قطعاً أطفاله  يُمتلك  فال  املسلمني،  ديار  داخل  أحد  ارتد  لو  ولكن 
وبجامعة  باإلسالم  يرتبطون  إنام  أولئك  األبرياء  ألن  األشكال.  من  شكل  بأي  حقوقهم 
أهل  من  أهنم  فرغم  أوالد  الكفار  والدهم.أما  عن  انقطعت  التي  اإلسالم،  برابطة  املسلمني، 
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أثناء  يف  أو  عبيداً  أُرساء  يكونون  ربام  لذا  واحلياة.  احلقوق  يف  والدهم  يتبعون  فإهنم  النجاة، 
اجلهاد اإلسالمي».(١)

لك القرآن الرسائل مُ
«وأعلن أيضاً إعالناً صريحاً قاطعاً أن رسائل النور مُلك القرآن العظيم، فأنَّى يل اجلرأة 
مذنباً  خادماً  إالّ  لست  فأنا  قطعاً،  فيها  وتقصريايت  أخطائي  ترسي  ال  لذا  تملّكها!  أدّعي  أن 
تؤثر  ال  املضطربة  فأحوايل  واألملاس.  املجوهرات  متجر  يف  داعياً  الً  الباهر،ودالّ النور  لذلك 

. فيها وال متسها أصالً
ويف احلقيقة أن الدرس الذي لقنتنا إياه رسائلُ النور هو التمسك بحقيقة اإلخالص، 
وترك األنانية، ومعرفة أن النفس مقرصة دائماً، واحلذر الشديد من اإلعجاب بالنفس. فنحن 

ال نظهر أنفسنا بل نظهر الشخصية املعنوية لرسائل النور ونبينها.
نحن نشكر من ير نقائصنا ويرهيا لنا -برشط أن تكون حقيقية- ونقول له: ليرضَ 
اهللا عنك. إذ كام نشكر من إذا وجد عقرباً يف عنقنا ويرميها عنا قبل أن تؤذينا ونقدم له أجزل 
الشكر واالمتنان، كذلك نقبل ونرىض بتبصرينا نقائصنا وتقصرياتنا ونظل يف شكر وامتنان ملن 
نبهنا عليها، برشط عدم تدخل األغراض الشخصية والعناد وعدم جعله وسيلة ملعاونة  أهل 

الضاللة والبدع..»(٢)
ما تتطلبه خدمة اإليامن

ي أن أكون صاحب تلك الكرامات، بل  «إن تلك الكرامات ال تعود يل، وليس من حدّ
هي لرسائل النور التي هي ترشحات من املعجزة املعنوية للقرآن الكريم وملعات منها وتفسري 
حقيقي له، متخذة شكل الكرامات، ألجل تقوية الروح املعنوية لطالب النور، فهي من نوع 

 ... اإلكرامات اإلهلية، وإظهارُ اإلكرام اإلهلي شكر، وهو جائز ومقبول أيضاً
واآلن أوضح اجلواب قليالً بناء عىل سبب مهم؛ وقد ورد السؤال اآليت: «لمَ أُظهر تلك 

(١) املالحق، ملحق أمريداغ ١.

(٢) املالحق، ملحق أمريداغ ١.
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د الكالم حوهلا، ولِمَ أُكثر البحثَ حوهلا، حتى إن أكثر املكاتيب  اإلكرامات اإلهلية، ولِمَ أحشّ
متوجهة إليها؟».

بألوف  تجابَه  الوقت  هذا  يف  النور  رسائل  تقدمها  التي  اإليامنية  اخلدمة  إن  اجلواب:  
أن  األمر  ويستدعي  رين..  المعمِّ من  األلوف  مئات  صفها  يف  تكون  أن  يلزم  مما  املخربني، 
يكون معي يف األقل مئات من املعاونني والكتّاب.. وتقيض الرضورة عىل  األمة واملسؤولني 
ويثمنوا  اإليامنية  اخلدمة  عىل  منهم  وحض  وإعجاب  بتقدير  املساعدة  يد  وا  يمدّ أن  البالد  يف 
قيمتها ويوثقوا الصلة هبا، وأال يتحرزوا من التامس هبا فينسحبوا من امليدان.. بل وتطلب هذه 
لوها عىل مشاغل احلياة الفانية وفوائدها، إذ إهنا خدمة إيامنية  اخلدمة من  أهل اإليامن أن يفضّ

خالصة تبغي النجاة يف اآلخرة.
يشء،  كل  عن  منعي  إن  فأقول:  مثاالً  نفيس  من  أجعل  هكذا،  تقتيض  األمور  فبينام 
وحظر االتصال معي، وقطع طريق العون عني، زد عىل ذلك هتوين قوة زمالئي املعنوية ببث 
سبيالً  إليها  استطاعوا  ما  الوسائل  شتى  واستعامل  قوة  من  أوتوا  ما  بكل  املغرضة  الدعايات 
لتنفريهم عنّي وعن رسائل النور. أقول: يف مثل هذه الظروف وضمن هذه الرشوط فإن وضع 
املريض  الضعيف  وأنا  مثيل،  عاجز  شخص  كاهل  عىل  األشخاص،  ألوف  حتتها  ترزح  مهمة 
العجوز الغريب عن بالده، واملحروم من األهل واألقارب، فضالً عن جتنيب الناس االتصال 
، حتى أضطر إىل االبتعاد وعدم االختالط.. زد عىل ذلك إلقاء  يب وكأنني مصاب بمرض معدٍ
الرعب واألوهام يف قلوب الناس، وإحاطتهم هبالة من الذعر واخلوف إلبعادهم عن خدمة 
اإليامن، وذلك للفتّ بعضد القوة املعنوية.. ففي مثل هذه األحوال وجتاه مجيع تلك املوانع فإن 
األمر يقتيض حشد قو معنوية حول رسائل النور ببيان اإلكرامات اإلهلية التي هي مدار القوة 
املعنوية لطالب النور، وإظهار قوهتا بقوة جيش عظيم ال حتتاج إىل إمداد أحد من الناس، بل 
تّبت اإلكرامات وأمثاهلا. وإالّ  هي التي تتحد األعداء.. فألجل هذه احلكم املذكورة آنفاً كُ
بمدحنا  القيام  عىل  وحضهم  بنا  الناس  إعجاب  وجلب  أنفسنا،  عىل  مزايدات  نريد  ال  فنحن 

والثناء علينا، وذلك حفاظاً عىل اإلخالص الذي هو أساس مهم من أسس رسائل النور».(١)

(١) املالحق، ملحق أمريداغ ١.
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إنقاذ اإليامن أعظم إحسان يف هذا الزمان
«إخويت األعزاء الصادقني!

ه يف هذا الزمان وأجلّ وظيفة، هو إنقاذ اإلنسان إليامنه والسعي  إن أعظم إحسان أعدّ
إلمداد إيامن اآلخرين بالقوة. فاحذر يا أخي األنانية والغرور، وتجنَّب من كل ما يؤدي إليهام، 
بل ينبغي ألهل احلقيقة يف هذا الزمان نكران الذات، ونبذ الغرور واألنانية، وهذا هو األلزم 
من  فرد  كل  فعىل  والسمعة،  األنانية  من  يتأيت  إنام  العرص،  هذا  يف  يتأتى  خطر  أعظم  ألن  هلم، 

أفراد  أهل احلق واحلقيقة أن ينظر إىل تقصريات نفسه ويتهمها دائماً ويتحىل بالتواضع التام.
إنه ملقام عظيم حفاظُكم ببطولة فائقة عىل إيامنكم وعبوديتكم هللا، حتت هذه الظروف 

القاسية.
نعم، إن رسائل النور مل تنهزم جتاه مجيع اهلجامت الرشسة يف هذا العرص، بل أرغمت 
ق  رسمياً أعتى  املعاندين هلا عىل قبول نرشها. حتى إنه منذ سنتني وبعد إجراء التدقيقات صدّ
 املسؤولون الكبار وذوو املناصب الرفيعة يف وزارة العدل عىل إطالق حرية نرش رسائل النور 

فأعادوا الرسائل العامة واخلاصة ألصحاهبا.
إن مما يُثبت أن رسائل النور معجزة معنوية للقرآن الكريم يف هذا العرص هو عدم اهنزام 
من  الكثريين  وإدخاله  انتصاره  والطرق  الصوفية- بل  املسالك  مسلك رسائل النور -كسائر 
. ولقد أقنعتنا احلوادث   أهل العناد إىل حظرية اإلسالم، والشهود عىل ذلك حوادث كثرية جداً
أنه لن تكون خدمة الدين خارج دائرة رسائل النور خدمة كاملة -يف األغلب يف هذه البالد- 
حيث هو عمل خاص جزئي وحيد وشخيص أو مسترت منهزم، أو متساهل مع البدع ضمن 

حتريفات بتأويالت فاسدة.
النور  لرسائل  طالباً  فكن  اإليامن،  من  راسخة  وقوة  عالية  مهة  متلك  أخي  يا  دمتَ  ما 
واستمسك هبا بإخالص تام وتواضع تام وثبات تام. كي تشارك يف املغانم األخروية أللوف 
يف  األخروي  املعنوي  االشرتاك  دستور  وفق  عىل  وذلك  الطالب،  من  األلوف  مئات  بل 
جتارة  تكسبك  مجاعية  كلية  وخريات  حسنات  إىل  وخرياتك  حسناتك  وهبذا تتحول  األعامل. 

رابحة يف اآلخرة بعد أن كانت حسنات جزئية فردية».(١)
(١) املالحق، ملحق أمريداغ ١.
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ممن تلقيتُ درس احلقيقة؟
يكون  أن  إالّ  قبوله  أستطيع  فال  بكثري  ي  حدّ فوق  هو  نحوي  املفرط  ظنكم  حسن  «إن 
ي وطوقي أن اظهر مزايا تلك املقامات  باسم شخص رسائل النور املعنوي، وإالّ فليس من حدّ
الرفيعة. ثم إن مسلك رسائل النور ليس مسلك الطرق  الصوفية بل هو مسلك احلقيقة، فهو 

مسلك مقتبس من نور مسلك  الصحابة الكرام رضوان اهللا تعاىل عليهم أمجعني.
إن هذا الزمان ليس زمان الطريقة  الصوفية بل زمان إنقاذ اإليامن. وهللا احلمد فإن رسائل 
يف  النور  رسائل  دائرة  إن  الظروف.  أصعب  ويف  املهمة  هذه  تنجز  تزال  وما  أنجزت  قد  النور 
هذا الزمان هي دائرة طالب اإلمام عيل و احلسن و احلسني والشيخ الكيالين رضوان اهللا عليهم 
أمجعني.. إذ تلقيتُ درس احلقيقة -عىل طريقة  أويس القرين- مبارشة من اإلمام عيل ريض اهللا 
اهللا  ريض  واحلسني  واحلسن  العابدين  واإلمام  زين  رسه  قدس  الكيالين  الشيخ  بوساطة  عنه 

عنهم، لذا فإن دائرة عملنا وخدماتنا هي دائرهتم.
ثم إنني أعرتف بأين ال أستحق بأي وجه من الوجوه ذلك املقام الرفيع الذي يمنحني 
صغرية  بذرة  من  ضخمة  باسقة  شجرة  خلقَ  ولكنّ  القيم.  املقبول  األثر  هذا  ألمتلك  إخويت 
أطمئنكم  وأنا  عظمتها.  عىل  دليل  وهو  اجلارية  سنته  ومن  اإلهلية  القدرة  شأن  من  هو  جداً 
مقسام باهللا أن قصدي من الثناء عىل رسائل النور إنام هو تأييد حقائق القرآن وإثبات أركان 
أعجب  جيعلني  مل  أنه  عىل  له،  منتهى  ال  شكراً  الرحيم  ريب  أشكر  وإنني  ونرشها.  اإليامن 
تلك  إظهار  يف  رغبة  أية  يل  تبق  مل  حتى  وتقصريايت  نفيس  عيوب  يل  أظهرَ  وأنه  قط،  بنفيس 

النفس إىل اآلخرين. 
نعم، إن من كان واقفاً عىل شفري القرب ال ينظر إىل الدنيا الفانية التي تركها وراء ظهره، 

وإذا ما نظر إليها فهو محاقة يرثى هلا وخسارة فادحة.
اللّهم احفظنا من مثل هذه اخلسائر آمني.

حتياتنا إىل مجيع اإلخوة فرداً فرداً مقرونة بالدعاء هلم راجني دعواهتم».(١)

(١) املالحق، ملحق أمريداغ ١.
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ُبنى عىل فانِينَ احلقيقة اخلالدة ال ت
:  إن حقيقة خالدة دائمة ال تبنى عىل أشخاص فانني زائلني. ولو بنيت عليهم لنجم  « أوالً
ظلم وإجحاف شديدان، إذ املهمة التي هلا الدوام والكامل من كل جانب ال تربط بأشخاص 

بْ املهمة نفسها برضر بالغ. بط األمر هبم، تُصَ معرضني للفناء، ومبتلني باإلهانات. فإن رُ
:  إن رسائل النور ليست نابعة من بنات أفكار املؤلف أو بلسان حاجته الروحية  ثانياً
واستعداده  املؤلف  حاجة  إىل  متوجهة  فيوضات  ليست  فهي  الكريم،  القرآن  من  بفيض 
وحده، بل هي أيضاً نابعة من طلب خماطبي ذلك املؤلف وزمالئه يف درس القرآن األفاضل 
هبا  والتصديق  وقبوهلا  الفيوضات  تلك  روحاً  وسؤالِهم  الصلبني،  الصادقني  اخلالصني 
كثرية  جهات  من  وأمثاهلا  اجلهات  هذه  من  الكريم  القرآن  من  مستفاضة  فهي  وتطبيقها. 
املخاطبني  أولئك  أن  فكام  وقابليته.  املؤلف  استعداد  كثيراً  تفوق  فيوضات  فهي   .أخر
أصبحوا السبب يف ظهور رسائل النور، كذلك هم الذين يشكلون حقيقة الشخص املعنوي 
رشف  حظ  له  يكون  وقد  احلقيقة،  تلك  من  حصة  فله  املؤلف  أما  وطالهبا.  النور  لرسائل 

السبق إن مل يُفسده بعدم اإلخالص.
فرداً حد اخلوارق،  فرداً  هذا الزمان زمن اجلامعة، فلو بلغ دهاء األشخاص  :  إن  ثالثاً
األخ  ذلك  كتب  كام  أقول  لذا  املعنوي.  اجلامعة  شخص  من  الناشئ  الدهاء  جتاه  يُغلب  فلربام 
دهاء  أنوار  من  وناشئة  جهة  من  اإلسالم  عامل  تنور  بحيث  جليلة  إيامنية  مهمة  إن  الكريم: 
ون  ل عىل كاهل شخص واحد ضعيف مغلوب ظاهراً، يرتبص به أعداء ال يعدّ قديس، ال تحمّ
الشخص  ذلك  وتزعزع  لت،  مّ حُ فلو  باإلهانات.  شأنه  من  التنقيص  حياولون  اء  ألدّ وخصامء 

العاجز حتت رضبات إهانة أعدائه الشديدة، لسقط احلمل وتبعثر».(١)
حاجة  أهل اإليامن إىل حقيقة نزهية

«إخويت األعزاء الصديقني الثابتني  املخلصني!
سؤال  فهو  أيضاً،  نفيس  يف  ويرد  يب،  عالقة  له  من  يسألنيه  األمهية،  منتهى  يف  سؤال 
معنوي ومادي يف الوقت نفسه. وهو: لِمَ تقوم بام مل يقم به أحد من الناس، ولمَ ال تلتفت إىل 

(١) املالحق، ملحق أمريداغ ١.
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بل  الناس.  مجيع  فتخالف  أمورك،  يف  تعينك  أن  تستطيع  األمهية،  من  عظيم  جانب  عىل   قو
تظهر استغناءً عنهم؟. 

هلا،  أهالً  اخلواص  طالب  النور  جيدك  رفيعة  معنوية  مقاماتٍ  بشدةٍ  ترفض  لِمَ  ثم 
فتتجنبها بقوة يف حني يتمناها الناس ويطلبوهنا، فضالً عن أهنا ستقدم خدمات جليلة يف سبيل 

نرش رسائل النور ومتهد السبيل لفتوحاهتا؟
اجلواب:  إن  أهل اإليامن -يف الوقت احلارض- حمتاجون أشد احلاجة إىل حقيقة جليلة 
نزهية بحيث ال يمكن أن تكون وسيلة للوصول إىل شئ، وال تابعة ألي يشء كان، وال سلماً 
للوصول إىل مآرب أخر، وال يتمكن أي غرض أو أي قصد كان من أن يلوثها، وال تتمكن 
الفلسفة أو الشبهات أن تنال منها. فاملؤمنون حمتاجون إىل مثل هذه احلقيقة النـزهية لرتشدهم 
إىل حقائق اإليامن، حفاظاً عىل إيامن املؤمنني يف هذا العرص الذي اشتدت فيه صولة الضاللة 

التي تراكمت شبهاهتا منذ ألف سنة.
سواءً  املعاونة  يد  هلا  ون  يمدّ بالذين  تعبأ  ال  النور  رسائل  فإن  النقطة  هذه  من  فانطالقاً 
عنهم  تبحث  وال  بل  أمهية  ذات   قو من  يملكونه  بام  هتتم  وال  خارجها  أو  البالد  داخل  من 
دنيوية  غايات  إىل  للوصول  وسيلة  عامة  املسلمني  نظر  يف  تكون  ال  لكي  وذلك  تتبعهم.  وال 
ولن تكون إالّ وسيلة خالصة للحياة اخلالدة الباقية. لذا فهي بحقيقتها اخلارقة وبقوهتا الفائقة 

تتمكن من إزالة الشبهات والريوب املهامجة عىل اإليامن.
 سؤال:  أما املقامات النورانية واملراتب األخروية التي هي درجات معنوية مقبولة لد
بام  إخواننا  املخلصون  لك  منحها  وقد  منها،  رضر  وال  فيها،  يرغبون  بل  قاطبة  احلقيقة   أهل 
حيملون نحوك من حسن الظن، وهي ال تلحق ضرراً بإخالصكم -حتى لو قبلتها ال يرفضون 
بغضب  املقامات  تلك  ترفض  أنك  إالّ  عليها-  وبراهني  حجج  من  لدهيم  ما  لكثرة  قبولك 
ة ال تواضعاً أو تجرداً وترفعاً منك، بل حتى جترح مشاعر إخوانك الذين منحوك تلك  وحدّ

املقامات، فتتجنبها بشدة..! فلامذا؟
-ألجل  كذلك  أصدقائه،  حلياة  إنقاذاً  بنفسه  ي  يضحِّ غيوراً  شخصاً  أن  كام  اجلواب:  
احلفاظ عىل احلياة األبدية للمؤمنني من صولة أعداء خطرين- أضحي إذا لزم األمر وهو يلزم 
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ال بتلك املقامات التي ال أستحقها، بل أيضاً بمقامات حقيقية حلياة أبدية. ذلك ما تعلمته من 

رسائل النور، أالَ وهو الشفقة عىل اخللق.
نعم، إن األمر يقتيض هكذا يف كل وقت، وال سيام يف هذا الوقت، وبخاصة عند استيالء 
الغفلة التي أنشأهتا الضاللة، يف خضم هيمنة التيارات السياسية واآلراء الفلسفية، ويف عرص 
دائماً  الكبرية  املناصب  ذوو  حياول  بالنفس،  واإلعجاب  الغرور  فيه  هاج  الذي  هذا  كعرصنا 
أن جيعلوا هلم كل يشء أداة طيعة، ويستغلون كل وسيلة يف سبيل غاياهتا، حتى إهنم جيعلون 
تُستغل  فهي  معنوية  مقامات  هناك  كانت  ولئن  دنيوية.  مناصب  لبلوغ  وسيلة  مقدساهتا 
استغالالً أكثر، وتُتخذ وسيلة أكثر طواعية من غريها؛ لذا يظل دوماً حتت ظل االهتام، إذ يقول 
العوام: إنه جيعل خدمات مقدسة وحقائق سامية وسائل وسالمل لبلوغ مآربه، حفاظاً عىل نفسه 

أمام نظر الناس، ولكي يبدو أنه أهل لتلك املقامات.
وهكذا، فلئن كان قبول املقامات املعنوية يفيد الشخص واملقام فائدة واحدة فإنه يلحق 
ألف رضر ورضر بالناس عامة وباحلقائق نفسها بام يصيبها من كساد بسبب الشبهات الواردة.

إىل  وسيلة  يكون  أن  يمكن  ما  كل  عن  متنعني  اإلخالص  حقيقة  إن  الكالم:   حاصل 
كسب شهرة لبلوغ مراتب مادية ومعنوية.

نعم، إنه عىل الرغم من أن هذا يؤثر تأثيراً سيئاً يف خدمة النور، إالّ أنني أر أن إرشاد 
حقائق  أن  وتعليمهم  حقيقياً  خالصاً  إرشاداً  اإليامن  حلقائق  خادمٍ  إرشادَ  الناس  من  عرشة 
اإليامن تفوق كل يشء، أهم من إرشاد ألف من الناس بقطبية عظيمة، ألن النوعية تفضل عىل 
فيثبتون،  آخر.  يشء  أي  من  أسمى  احلقائق  تلك  يرون  العرشة  الرجال  أولئك  وألن  الكمية، 
ويمكن أن تتنامى قلوهبم التي هي يف حكم البذرة إىل شجرة باسقة. أما أولئك األلوف فإهنم 
من  يتفرقون  ربام  عليهم،  وهجومها  والفلسفةِ  الدنيا  من  أهل  املقبلة  الشبهات  ورود  بسبب 
مقامه  ومن  اخلاصة،  نظره  زاوية  من  يتكلم  أنه  إليه  ينظرون  إذ  العظيم،  القطب  ذلك  حول 

اخلاص ومن مشاعره اخلاصة! 
أالّ  اهللا  ودعوت  قلقتُ  إنني  حتى  املقامات.  نيل  عىل  باخلدمة،  االتصاف  ح  أرجّ لذا 
يصيب يشء -يف هذه املرة- ذلك الشخص املعروف الذي أهانني بغري وجه قانوين، وبخمسة 
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إن  حيث  أعدائي.  وضعها  خلطط  تنفيذاً  العيد،  أيام  ويف  والتحقري،  اإلهانة  أوجه  من  وجوه 
ون حدوث يشء ما نتيجة  املسألة انترشت بني الناس، فخشيت أن يمنحوين مقاماً، فلربام يعدّ
. لذا قلت: «يارب أصلح شأن هذا، أو جازه بام يستحقه من دون أن يكون عقاباً  كرامةٍ خارقةٍ

يومئ إىل كرامة معنوية»».(١)
ذكر وعربة

عةُ الفارغة من  «يف هذه األوقات التي نجد فيها الضيق والعنت، أزعجتني نفيس الجزِ
الصرب، فأسكتتها هذه الفقرة، وألزمتها احلجة، ودفعتها إىل الشكر هللا.

. أقدم هذه الفقرة املوضوعة فوق رأيس طي رسالتي هذه لعلها تفيدكم أيضاً
١- يا نفيس! لقد أخذت نصيبك من األذواق -يف غضون ثالث وسبعني سنة- أكثر مما 

أخذها تسعون باملائة من الناس. فلم يبق لكِ بغية فيها.
عن  ساعات  عرش  تبكني  لذا  آنيّة،  فانية  وهي  وبقاءها  األذواق  دوام  ترومني  أنتِ   -٢

ضحك دام دقيقة واحدة.
القدر.  عدالة  عىل  تنطوي  بك،  نزلت  التي  واملصائب  عليك،  أتت  التي  املظامل  إن   -٣
ر  فيظلمونك ملا مل ترتكبيه، بينام القدر يؤدبك بيد تلك املصيبة -بناء عىل أخطاء خفية- ويكفّ

عن خطاياك.
٤- يا نفيس اجلزعة! لقد اقتنعتِ قناعة تامة -بمئات من جتاربك- أن املصائب الظاهرية 

ونتائجها تنشق عن ثمرات عناية إهلية يف منتهى اللذة. فاآلية الكريمة:   ﴿ ) ( * 
الدرس  هذا  دائماً  ري  تذكّ يقينية.  حقيقة  درس  تلقن  (البقرة:٢١٦)    ﴾  /  .  -  ,  +
القرآين. ثم إن الناموس اإلهلي الذي يدير عجلة الكون، ذلك القانون القدري الواسع العظيم 

ل ألجلك.  ال يبدّ
تلهثي  وال  الكدر».  من  نَ  أمِ بالقدر  آمن  : «من  دليالً السامي  الدستور  هذا  اختذي   -٥
وراء لذائذ موقتة تافهة كالطفل الغرير. فكري دوماً أن األذواق الفانية تورث فيك حرسات 

(١) املالحق، ملحق أمريداغ ١.
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 ، اءَ لْهَ وآالماً معنوية، بينام اآلالم واملشقات تورث لذائذ معنوية وأثوبة أخروية. فإن مل تكوين بَ
يمكنك أن تتحري عن األذواق املوقتة للشكر وحده، وما أُعطيت اللذات إالّ للشكر».(١)

ال أُحسن الظن بنفيس
«إخويت األوفياء الصادقني!

مفرط  ظن  حسن  موضع  هو  الذي  بالذات  لشخصك  ومزايا  مقاماً  تقبل  ال  لِمَ  يقال: 
لطالب النور وقناعتهم التامة بحق شخصك، علماً أن قبولك ذلك املقام يكون مثار شوقهم 
للعمل يف خدمة اإليامن. بل نجدك ترصف تلك املزايا عن شخصك إىل رسائل النور وحدها، 

وتظهر نفسك خادماً كثري الذنوب؟!
ال  قوية  مرتكزات  النور  لـرسائل  فإن  هلام،  منتهى  ال  له  وشكراً  هللا  حمداً  اجلواب:  
تتزعزع، وحججاً نافذة ساطعة ال ختبو بحيث تستغني عام يُظن يف شخيص من مزايا وقابليات. 
قوهتا  وتستمد  مؤلفها،  قابلية  عىل  أمهيتها  تبني  التي   األخر واآلثار  كاملؤلفات  ليست  فهي 
أعدائي  أرغمت  حتى  سنة،  عرشين  منذ  القاطعة  حججها  عىل  تستند  هي  بل  منه،  وحسنها 
نقطة  شخصيتي  كانت  فلو  اجلميع.  أمام  واضح  واألمر  االستسالم،  عىل  واملعنويني  املاديني 
رضبتهم  ينـزلوا  أن  يمكنهم  كان  الظلمة  ومعارضيّ  أعدائي  امللحدين  فإن  هلا،  مهم  استناد 
ر املذنب. بينام أولئك األعداء لطيشهم  القوية بـرسائل النور وذلك بالنيل من شخيص المقصّ
وبالهتهم يدبرون ما وسعهم من الدسائس والوسائل للحط من قيمتي والنيل من شخصيتي، 
، ال يستطيعون أن حيولوا دون  وإذ هم يسعون ليحولوا دون توجه الناس نحوي وإقباهلم عليّ
فتوحات رسائل النور اإليامنية وال التهوين من شأهنا، بل يعجزون عن أن جيعلوا حمبني جدداً 

روا من صفاء أذهاهنم وقلوهبم. يتخلون عن خدمة اإليامن، رغم ما كدّ
فألجل هذه احلقيقة، وألجل طغيان األنانية وهيمنتها الواسعة يف هذا الزمان، أرفض 
ي وطوقي، ألين كإخويت، ال أحسن الظن  حسن الظن املفرط بشخيص الذي يفوق كثيراً حدّ
بنفيس، فضالً عن أن املقام األخروي الذي منحه إخويت أخاهم هذا الفقري إن كان مقاماً دينياً 
 حقيقياً، وإن كنت أعلم أن نفيس أهلٌ له -حاش هللا- فهذا دليل عىل عدمه، وإذا كنت أر

(١) املالحق، ملحق أمريداغ ١.
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وذلك -حسب  كذلك،  نَحهم  ومِ هداياهم  قبول  عدم  إذن  يلزم  املقام  ذلك  عن  فارغاً  نفيس 
القاعدة املذكورة يف املكتوب الثاين- فضالً عن أن الذي ير نفسه صاحب مقام فاألنانية ربام 

تتداخل يف األمر».(١)
أغلقتُ منافذ النفس

«إخويت األوفياء الصادقني!
، إالّ  جاءين عدد من  األطباء من أركان طالب  النور، حينام اشتدت وطأة املرض عليّ
مل  بل  عالجاهتم،  أتناول  ومل  الشديد،  مريض  حول  الصادقني  املخلصني  أولئك  أفاتح  مل  أنني 
أشاورهم أصالً يف شؤون األمراض التي ألـمّت يب رغم أن اآلالم كانت تعرصين وأنا يف أمسّ 
لذا  واضطراب.  قلق  اعرتاهم  قطعاً،  املرض  حول  احلديث  أدير  ال  رأوين  فلام  إليهم.  احلاجة 
نَ من الكدر» أرسلها إليكم علّها  اضطررت إىل بيان حقيقة ذات حكمة. «من آمن بالقدر أمِ

. تفيدكم أيضاً
من  -بإحياء  معاً  ينقبان  بالسوء،  األمارة  ونفيس  املتسرتين،  أعدائي  إن  هلم:  قلت 
بسببه  ويُخلّوا  عليه،  ليستحوذوا  خلقي،  يف  واهٍ  وعرق  عندي  ضعيف  طبع  عن  الشيطان- 

بخدمتي اإليامنية املخلصة ويعرقلوا نرش األنوار.
ألنه  املرض،  هو  إنام  للعمل،  مانع  وأخطر  اإلنسان،  عند  جانب  أضعف  إن   ! حقاً
نفسه  جيد  حتى  وسيطرت  عليه  اجلسد  أحاسيس  اشتدت  كثيراً  بمرضه  املريض  اهتم  إذا 
إىل  تلجئه  مستبد،  حاكم  كأنه  الطبيب  وجتعل  عندئدٍ  والقلب  الروحَ  فتُسكت   .. مضطراً
والفداء  بالتضحية  املتسمة  اإليامن  بخدمة  يخلّ  الذي  هو  وهذا  وعالجاته.  توصياته  إطاعة 

واإلخالص التام.
ولقد حاول أعدائي املتسرتون استغالل هذا اجلانب الضعيف عندي وما زالوا كذلك 
هذه  من  شيئاً  ينالوا  مل  أهنم  إالّ  والشهرة  والطمع  اخلوف  طبع  استغالل  حاولوا  كام  حياولون، 

النواحي، فأدركوا أننا ال نعبأ بيشء من أحكامهم حتى بإعداماهتم.

(١) املالحق، ملحق أمريداغ ١.
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العيش  هبموم  االهتامم  ومها  اإلنسان،   لد واهياً  وعرقاً  ضعيفاً  لقاً  خُ هناك  إن  ثم 
ذلك  من  اهللا  بفضل  شيئاً  جينوا  مل  ولكن  منهام،  لالستفادة  كثيراً  عنهام  بحثوا  فقد  والطمع، 
اجلانب الضعيف، حتى خلصوا إىل أن متاع الدنيا الذي يضحون يف سبيله بمقدساهتم، تافه ال 
يساوي شيئاً عندنا. وقد حتقق ذلك عندهم بحوادث كثرية، حتى إنه خالل هذه السنني العرش 

املاضية استفرسوا أكثر من مائة مرة استفساراً رسمياً من اإلدارات املحلية: بِمَ يعيش؟
فيه،  واهٍ  وجانب  اإلنسان  يف  ضعيف  عرق  املراتب،  إىل  والتطلع  الشهرة  طلب  إن  ثم 
فقد أمرت -السلطات- أن يُستغل ذلك العرق الضعيف عندي، فقاموا باإلهانات والتحقري 
إدراكاً  وأدركوا  يشء،  إىل  يوفقوا  مل  اهللا-  ولكنهم -بفضل  للشعور.  اجلارح  املؤمل  والتعذيب 
بالنفس  وإعجاباً  رياءً  نعتربها  الدنيوية  الشهرة  من  العبادة-  إليه -حلد  يتطلعون  ما  أن  قاطعاً 
اً باإلنسان. وأن ما يولون من اهتامم بالغ نحو حب اجلاه والشهرة الدنيوية ال يساويان  مضرّ

هم هبذه اجلهة بلهاء جمانني. عندنا رشو نقري، بل نعدّ
-من  أنه  مع  يقاوم،  ال  وعرقاً  ضعيفاً  جانباً  خدمتنا-  حيث  -من  فينا  يعدّ  ما  إن  ثم 
هذا  به،  والظفر  إدراكه  إىل  يتلهفون  بل  كلهم،  الناس   لد مقبول  جانب  احلقيقة-  حيث 
النعمة  تلك  وينال  الوالية،  مراتب  يف  ويعرج  معنوياً  مقاماً  حيرز  الشخص  كون  هو  اجلانب 
زمان  يف  أنه  إالّ  النفع،  غري  وليس له  البتة،  فيه  رضر  ال  أنه  رغم  اجلانب  فهذا  بالذات.  لنفسه 
شعور  انحرص  حتى  الشخصية  املنافع  واستهدفت  األثرة  فيه  وطغت  األنانية  فيه  استولت  قد 
اإلنسان يف إنقاذ نفسه.. أقول: إن القيام بخدمة اإليامن يف هذا الزمان -تلك اخلدمة التي تستند 
إىل رس اإلخالص وتأبى أن تستغل ألي يشء كان- تقتيض عدم البحث عن مقامات معنوية 
شخصية، بل جيب أالّ تومئ حتى حركاتُ املرء إىل طلبها والرغبة فيها، بل يلزم عدم التفكري 

. وذلك لئال يفسد رس اإلخالص احلقيقي. فيها أصالً
ومن هنا أدرك الذين يسعون الستغالل هذا اجلانب الضعيف لديّ بأين ال أحتر خارج 
خدمة النور ما يتحراه كل إنسان من كشف وكرامات وخوارق ومزايا أخر روحية فرجعوا 

خائبني من هذا اجلانب.
املقبلة  القدر  ليلة  جيعل  أن  الواسعة  برمحته  تعاىل  ونسأله   .. فرداً فرداً  إخواننا  إىل  حتياتنا 
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يف  الليلة  تلك  بحقيقة  ونستشفع  طالب  النور  من  طالب  لكل  العبادة  من  سنة  ثامنني  بمثابة 
دعواتنا هذه».(١)

رسائل إىل  املسؤولني
حماورة مع وزير العدل واحلكام

«أهيا السادة!
لِمَ تنشغلون بنا وبرسائل النور دون داع أو سبب. إين أبلّغكم قطعاً ما ييل:

إنني ورسائل النور ال نبارزكم، بل وال نفكر فيكم، بل نعدّ ذلك خارج وظيفتنا، ألن 
مخسني  بعد  سيأيت  الذي  املقبل  للجيل  جليلة  خدمة  يؤدون  احلقيقيني  وطالهبا  النور  رسائل 
خطر  من  واألمة  البالد  هذه  إنقاذ  يف  ون  ويجدّ جسيمة،  ورطة  من  إلنقاذهم  ويسعون  سنة 
عظيم، فمن ينشغل بنا اآلن فسيكون رميماً يف القرب يف ذلك الوقت. بل لو افرتض أن عملنا 
سيكونون  الذين  يمسّ  أن  ينبغي  فال  معكم  مبارزة  والسالمة-  السعادة  لتحقيق  هو  -الذي 

تراباً يف القرب.
إن إظهار أعضاء  االحتاد والرتقي شيئاً من عدم املباالة يف احلياة االجتامعية ويف الدين 
الدين  حيث  من  تقريباً  سنة  ثالثني  بعد  احلالية  األوضاع  ظهور  إىل   ّأد القومية  السجايا  وىف 
واألخالق والعفة والرشف. فاألوضاع احلارضة ستنعكس عىل اجليل اآليت هلذه  األمة -البطلة 
املتدينة الغيورة عىل رشفها- بعد مخسني سنة. وال خيفى عليكم ما ستؤول إليه السجايا الدينية 

واألخالقية االجتامعية.
سنة،  ألف  منذ  املضحية  هلذه  األمة  املجيد  املايض  ذلك  اآليت  اجليل  من  قسم  سيلطخ 

بلطخات رهيبة قد تقيض عليه بعد مخسني سنة.
لذا فإن إنقاذ قسم من هذا اجليل من ذلك الرتدي املريع بتزويده باحلقائق التي حتتوهيا 
رسائل النور تعد أفضل خدمة هلذه  األمة وهلذا الوطن. فنحن ال نخاطب إنسان هذا الزمان 

بل نفكر بإنسان ذلك الزمان.
(١) املالحق، ملحق أمريداغ ١.
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وال  اآلخرة  إىل  إالّ  نظرها  تسدد  ال  النور  رسائل  أن  من  الرغم  عىل  السادة!  أهيا  نعم، 
هتدف غريها وليست هلا غاية سو رضا اهللا وحده وإنقاذ اإليامن، ومسعى طالهبا ليس إالّ 
الوقت  يف  فإهنا  األبدي،  االنفرادي  والسجن  األبدي  اإلعدام  من  ومواطنيهم  أنفسهم  إنقاذ 
نفسه تقدم خدمة جليلة أيضاً تعود فائدهتا للدنيا وإنقاذ هذه  األمة والبالد من براثن الفوىض 
وإنقاذ ضعفاء اجليل املقبل من خمالب الضاللة املطلقة، ألن املسلم ال يشبه غريه، فالذي حيل 
ربقته من الدين ليس أمامه إالّ الضاللة املطلقة فيصبح فوضوياً إرهابياً، وال يمكن دفعه إىل 

الوالء لإلدارة والنظام.
يكرتثون  ال  القديمة  بالرتبية  تربّوا  ممن  باملائة  مخسني  نجد  الذي  الوقت  يف  نعم، 
الوطن  هذا  منهم  باملائة  تسعون  يسوق  سنة  مخسني  بعد  فإنه  واإلسالمية،  الشعبية  باألعراف 
واألمة -بنفوسهم األمارة بالسوء- إىل فوىض ضاربة أطناهبا. فال شك أن التفكر يف هذا البالء 
العظيم وحماولة التحري عن أسباب لدفعه، هو الذي دفعني قبل عرشين سنة إىل ترك السياسة 
كلياً وعدم االنشغال مع أنايس هذا الزمان، مثلام دفع رسائل النور وطالهبا إىل قطع عالقتهم 

مع رصاعات هذا الزمان. فال مبارزة معهم وال انشغال هبم.
واهتام  اهتامي  ليس  العدالة  جلهاز  األول  الواجب  فإن  احلقيقة،  هي  هذه  ومادامت 
من  حق  أعظم  عىل  حيافظون  لكوهنم  وطالهبا،  النور  رسائل  بحامية  القيام  بل  طالب  النور، 
حقوق  األمة والبالد، فإن األعداء احلقيقيني هلذه  األمة والبالد هيامجون رسائل النور ويدفعون 

أجهزة العدالة -بعد خداعها- الرتكاب أفظع املظامل وأبشع اجلنايات».(١)
رسالة إىل سكرتري  حزب الشعب اجلمهوري

«حرضة السيد  حلمي أوران!
:  وزير الداخلية السابق وسكرتري حزب «الشعب اجلمهوري»(٢) حالياً

وزيراً  كنتم  -يوم  فقط  واحدة  عريضة  إليكم  كتبت  سنة  عرشين  غضون  يف    : أوالً
(١) املالحق، ملحق أمريداغ ١.

(٢)  حزب الشعب اجلمهوري: أسسه  مصطفى كامل سنة ١٩٢٣، وظل حيكم البالد بالقوة كحزب واحد دون معارض 
احلزب  هلذا  األساس  املبادئ  من   . نائباً  ٤٨٧ بني  من  نائباً   ٦٩  سو االنتخابات  يف  حيز  مل  حيث   ١٩٥٠ سنة  حتى 

العلامنية والقومية. أسس املعاهد القروية ومدارس  الريف يف أرجاء البالد لتخريج املعلمني لتعليم اإلحلاد.
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للداخلية- إالّ أنني مل أقدمها إليكم لئال أخلّ بقاعديت التي أسري وفقها. فإن شئتم فسأقرأها 
يل  فاسمحوا  للحزب.  عاماً  وسكرتيراً  للداخلية  سابقاً  وزيراً  بصفتكم  معكم  وأتكلم  لكم 
عرش  تكلم  لو  عاماً  عرشين  منذ  احلكومة  مع  يتكلم  مل  الذي  إذ  ساعتني،  أو  لساعة  بالكالم 

ساعات مع ركن من أركان احلكومة وباسمها وملرة واحدة، فهو قليل.
واحلقيقة  حالياً،  احلزب  سكرتري  لكونكم  لكم  حقيقة  بيان  إىل  مضطراً  أجدين    : ثانياً
هي: أن هذا احلزب الذي تقوم أنت بمهمة سكرتاريته عليه مهمة أمام الشعب وهي: أن  األمة 
الرتكية ومن معها من إخوة الدين احلاملني لراية اإلسالم منذ ألف سنة جعلوا  األمة اإلسالمية 
وحقائق  العظيم  بالقرآن  البرشية  وا  ونجّ اإلسالمية،  الوحدة  وصانوا  ببطولتها  هلا  ممتنة  قاطبة 
الحقائقَ  كالسابق-  حالياً -ببسالة  تتبنّوا  مل  فإن  الرهيب.  والضالل  املطلق  الكفر  من  اإليامن 
واإليامنية  القرآنية  احلقائق  عىل  باحلث  الغرية-  تقوموا -وأنتم  أهل  مل  وإن  واإليامنية،  القرآنية 
مبارشة بدل قيامكم خطأ يف عهد سابق بالدعاية للمدنية الغربية وإضعاف الروح الدينية، فإين 
أحذركم وأنذركم قطعاً، وأبني ذلك بحجج قاطعة أن  العامل اإلسالمي سينفر من هذه  األمة 
أمام  وستقهرون  الرتكية،  البطل،  األمة  ألخيه  العداوة  سيضمر  بل  املحبة  يوليها  أن  من  بدالً 
الفوىض واإلرهاب الذي يتسرت حتت ستار الكفر املطلق الذي يسعى إلبادة  العامل اإلسالمي، 
وستكونون سبباً يف تشتيت هذه  األمة الرتكية التي هي قلعة  العامل اإلسالمي وجيشه البطل، 

وستمهدون الستيالء الغول الوحش، الشيوعية، عىل هذه البالد. 
نعم، إن هذه  األمة البطلة ال تصمد أمام صدمات التيارين الرهيبني اآلتيني من اخلارج 
وإشاعة  املطلق  واالستبداد  املطلق  الكفر  تيارَ  اجلارف،  التيار  هذا  يصد  فال  القرآن.  بقوة  إالّ 
السفاهة وإباحة أموال الناس إالّ  األمة التي امتزجت روحها بحقائق اإلسالم وأصبحت جزءاً 

من كياهنا، تلك  األمة التي تعتزّ باإلسالم مجداً ملاضيها. 
احلقائق  روح  ببث  هلذه  األمة  واحلمية  الغرية  قيام  أهل  اهللا  بإذن  التيار  هذا  وسيوقف 
املدنية  الرتبية  نرش  من  بدالً  حياهتا  دستور  وجعلها  هذه  األمة-  عروق  يف  القرآنية -املوغلة 

الغربية. 
ربطاً  به  وربطهم  اإلسالمي  يف  العامل  مستعمراته  العدو  استاملة  فهو  الثاين:   التيار  أما 
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بعد  اإلسالمي،  للعامل  املركزية  ومنـزلتها  البالد  هذه  بمكانة  ثقتهم  بزعزعة  وذلك  وثيقاً، 
وبني  العامل  بينها  املعنوية  العالقة  انفصام  إىل  يفيض  والذي  واإلحلاد،  بالالدينية  وصمها 
ة التي حيملها  العامل اإلسالمي جتاه هذه  األمة إىل عداء.. وغريها  اإلسالمي، وقلب روح األخوّ
من أمثال هذه اخلطط الرهيبة التي حازوا هبا شيئاً من النجاح حلد اآلن. ولكن إذا اسرتشد هذا 
ل خطته الرهيبة هذه وعامل الدين اإلسالمي باحلسنى داخل البالد، مثلام يالطف  التيار وبدّ
 العامل اإلسالمي، فإنه يغنم كثيراً ويكون ممن حافظ عىل إنجازاته، وعندئذٍ تنجو  األمة والبالد 

من كارثة مدمرة. 
عىل  للحفاظ  والقومية،  احلمية  أهل  سكرتارية  مقام  تتولون  الذين  أنتم  سعيتم  فلو 
احلارضة  احلسنات  ونسبتم  الغربية،  املدنية  وتعمم  الدينية  املقدسات  تسحق  التي  األسس 
وأحلتم  االنقالب  باسم  قاموا  الذين  األشخاص  من  قلة  إجراءات  إىل  االنقالب  وحسنات 
النقائص املريعة والسيئات اجلسيمة إىل  األمة، فعندئذٍ تعممون إذن ما ارتكبه أشخاص قلة من 
سيئات إىل ماليني من السيئات. فتخالفون إذن آمال هذه  األمة املتدينة البطلة وجتافون  جيش 
الذين  امليامني  األبطال  ماليني  إىل  ظهركم  وتديرون  جميعاً  إذن  األمة  وتعارضون  اإلسالم، 

نون من رشفهم.  نالوا رشف الشهادة، فتعذبون أرواحهم الطيبة وحتطون من شأهنم وتهوّ
إىل أولئك القلة  اجليش  احلسنات التي أُحرزتْ هبمة  األمة وقوة  إذا نُسبتْ تلك  وكذا 
القليلة من االنقالبيني، انحرصت ماليني احلسنات يف بضع حسنات فقط وتضاءلت وزالت، 

ارة ألخطاء فاحشة.  فال تكون كفّ
:  ال شك أن لكم معارضني يف جهات كثرية داخلية وخارجية، وحيث إين ال أنـظر  ثالثاً
وال أهتم بأحوال الدنيا والسياسة، فال أعرف تلك األمور. ولكن ألهنم ضايقوين كثيراً يف هذه 
السنة اضطررت أن أنظر إىل سبب هذه املضايقة، فعلمت أن معارضةً قد ظهرت. فلو وجدتْ 
هذه املعارضة زعيماً كفوءاً هلا وانطلقت إىل امليدان باسم احلقائق اإليامنية لغلبتكم وانترصت 
عليكم يف احلال، ذلك ألن تسعني باملائة من هذه  األمة مرتبط روحاً وقلباً باألعراف اإلسالمية 

. منذ ألف سنة، وحتى لو انقادت ظاهراً إىل ما خيالف فطرهتا فإهنا ال ترتبط به قلباً
إالّ  يكون  فال  دينه  عن  تخلّى  لو  إذ   ،األخر األمم  أفراد  عن  خيتلف  املسلم  إن  ثم 
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إرهابياً فوضوياً ال يقيده يشء أياً كان، بل ال يمكن إدارته بأيٍ من وسائل الرتبية واإلدارة إالّ 
باالستبداد املطلق والرشوة العامة. وهناك حجج كثرية تثبت هذه احلقيقة وأمثلة كثرية عليها 

اخترصها محيالً األمر إىل فطنتكم.
الشديدة  بحاجتها  شعرت  التي  اإلسكندنافية  عن  الدول  تتخلّفوا  أن  لكم  ينبغي  ال 
فلو  الدول.  من  وألمثاهلا  هلا  قدوة  تكونوا  أن  عليكم  بل  العرص،  هذا  يف  الكريم  القرآن  إىل 
أسندتم ذنوب االنقالب التي حصلت حتى اآلن إىل بضعة أشخاص، وسعيتم لتعمري الدمار 
 ،والسيام بحق األعراف الدينية- التي نجمت عن ظروف احلرب العاملية وانقالبات أخر-
أهالً  وكنتم  العظيمة  لذنوبكم  كفارة  وألصبح  املستقبل  يف  عظيماً  شرفاً  هذا  سعيكم  لقلّدكم 

لصفة أهل احلمية والغرية عىل  األمة، ملا تقدمون من خدمة لألمة والوطن.
:  مادام املوت ال يُقتل وباب القرب ال يُغلق، وأنتم ستهرعون إىل القرب كأي إنسان  رابعاً
له مائة ألف من  آخر، وأن ذلك املوت الذي ال مناص منه إعدام أبديّ ألهل الضاللة، ال تبدّ
ذلك  يبدل  الذي  الكريم  القرآن  إالّ  السياسية،  واإلنجازات  الدنيا  وحب  الوطنية  الدعوات 
بني  املوجودة  النور  رسائل  ذلك  أثبتت  كام  اإليامن،  ألهل  ترسيح  تذكرة  إىل  األبدي  اإلعدام 
حظرية  إىل  جذبت  التي  هي  بل  كان،  ملحد  أي  وال  فيلسوف  أي  يعارضها  مل  والتي  أيديكم 
اإليامن كلَّ من قرأها من  الفالسفة بدقة وإنعام. وحتى يف ظروف هذه السنني األربع مل يملك 
فلم  وتصديقها،  وتقديرها  هبا  اإلعجاب  إالّ  األربع  حماكمكم  وال  والعلامء  اخلرباء   الفالسفة 
يرد منها  فضالً عن أهنا ال رضر  اإليامنية  احلقائق  إثبات  الرصينة يف  يعرتضوا عليها حلججها 
هلذا الوطن واألمة، بل إهنا سد قراين -كسد ذي القرنني- أمام التيارات الرهيبة املهامجة. ويل 

مائة ألف شاهد عىل هذا من  األمة الرتكية والسيام من الشباب املثقف.
التي  هذه  أفكاري  تبنّي  هو  األساس  واجبكم  فإن  املذكورة  األسباب  هذه  فألجل 
طرحتها لكم بجد واهتامم. فأنتم تستمعون دائماً إىل الكثريين من الدنيويني السياسيني، فيلزم 
- إىل ضعيف عاجز مثيل واقف عىل شفري القرب يبكي عىل حال املواطنني  االستامع -ولو قليالً

ويتكلم معكم يف سبيل اآلخرة».(١)

(١) املالحق، ملحق أمريداغ ١.
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الفصل التاسع
يف سجن أفيون

(املدرسة اليوسفية الثالثة)

١٩٤٨/١/٢٨-١٩٤٩/٩/٢٠
إثارة التهم مرة أخر

فنبهوا  النورية،  الفتوحات  تلك  يتحملوا  أن  املتسرتون  النور  رسائل  أعداء  يتمكن  «مل 
مضجرة،  ثقيلة   -أخر احلياة -مرة  فأصبحت  علينا،  وأثاروهم  ضدنا  الدولة  يف   املسؤولني 
إالّ أن العناية اإلهلية جتلت عىل حني غرة، حيث إن  املسؤولني أنفسهم -وهم أحوج الناس إىل 
رسائل النور- بدؤوا فعالً بقراءة الرسائل املصادرة بشوق واهتامم، وذلك بحكم وظيفتهم. 
فتوسعت  جانبها.  إىل  جتنح  وجتعلها  قلوبَهم  تليّن  أن  اهللا  بفضل  الرسائل  تلك  واستطاعت 
جرحها  من  بدالً  هبا  واإلعجاب  بتقديرها  بدؤوا  إهنم  حيث  النور،  مدارس  دائرة  بذلك 
األرضار  من  فيه  نحن  ا  ممّ مرة  مائةَ  خيرٌ  هي  إذ  مجة،  منافع  النتيجة  هذه  فأكسبتنا  ونقدها. 
ل  حوّ حتى  وجيزة،  فرتة  ت  مرّ إن  ما  ولكن  وقلق.  اضطراب  من  نعانيه  ما  وأذهبت  املادية، 
حيايت  إىل  أذهاهنا  ونبّهوا  أنا،  شخيص  إىل  احلكومة  نظر  املتسرتون-  األعداء   املنافقون -وهم 
صفوف  دوائر  يف  حويل  من  املخاوف  وبثوا  والشكوك،  األوهام  فأثاروا  السابقة،  السياسية 
ع تلك املخاوف لدهيم ما جيري  العدل واملعارف (الرتبية) واألمن ووزارة الداخلية. ومما وسّ
واجهة  -وهم  واإلرهابيون  أثاره  الفوضويون  وما  السياسية،  بني  األحزاب  املشاحنات  من 
 الشيوعيني- حتى إن احلكومة قامت إثر ذلك بحملة توقيف وتضييق شديد علينا، وبمصادرة 

ما متكنت من احلصول عليه من الرسائل، فتوقف نشاط طالب  النور وفعالياهتم.
جلرح  عجيبة  مغرضة  دعايات  أشاعوا  بعض  املوظفني  املسؤولني  أن  من  وبالرغم 
فلم  الذريع،  باإلخفاق  باؤوا  أهنم  إالّ  أحد-  قها  يصدّ أن  يمكن  ال  -مما  ها  وذمّ شخصيتي 
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٤٣٤                                                                                                            سيرة ذاتية   

يستطيعوا أن يقنعوا أحداً هبا. ومع ذلك أحالوين إىل املوقف ملدة يومني بحجج رخيصة تافهة 
علماً  كالزمهرير،  الربد  الشديدة  األيام  تلك  يف  وحيداً  جداً  واسعة  قاعة  يف  ووضعوين  جداً، 
دائماً  املوقد  بإشعال  بشدة  أقاومه  وكنت  مضض  عىل  إالّ  بيتي  يف  الربد  أحتمل  كنت  ما  أنني 

وبإشعال املدفأة عدة مرات يومياً، وذلك ملا أعانيه من ضعف ومرض».(١)
رسية،  مجعية  يشكل  النوريس  أن  البلد  يف  ويشاع  جديد،  من  نفسها  األسطوانة  وتبدأ 
وحيرض الناس عىل احلكومة محاوالً هدم نظام الدولة، ويطلق عىل مصطفى  كامل أنه دجال 
إىل  معه  للنور  طالباً  مخسني  مع  األستاذ  فيساق  والتهم،  اإلشاعات  من  وأمثاهلا  املسلمني.. 

حمكمة اجلزاء الكرب ألفيون ويودعون جميعاً إىل التوقيف يف ١٩٤٨/١/٢٣. 
ولكن  قط..  تدينهم  مادة  عىل  يعثروا  مل  املشددة،  الرسمية  التحقيقات  إجراء  وبعد 
املحكمة حكمت بقناعة احلاكم الوجدانية  -أي دون االعتامد عىل دليل- عىل األستاذ النوريس 
بالسجن عرشين شهراً وعىل عامل فاضل ثامنية أشهر،(٢) وعىل اثنني وعرشين طالبا ستة أشهر، 

وأُفرج عن الباقني.(٣)
فأجابت  التمييز،  حمكمة  إىل  االعتباطية  املعامالت  هذه  عىل  وطالبه  األستاذ  اعرتض 
باآليت: «ملا كان بديع الزمان سعيد النوريس قد أصبح بريئاً من التهمة بقرار حمكمة دنيزيل ، 
حمكمة  قرار  كان  لو  حتى  باملحكمة،  ثانية  مرة  التمييز  قبل  من  قة  المصدّ  الدعو تؤخذ  فال 

خطأ». دنيزيل  
طالبُ  وطالب  املتهمني   األبرياء.  واستجوبت  جديد  من  املحكمة  بدأت  هذا  وعىل   
قرار  تنفيذ  قررت  النهاية  ويف  متاطلت..  أهنا  التمييز،  إالّ  حمكمة  قرار  بتنفيذ  املحكمة   النور 
ل بعض األمور  الرسمية الناقصة. بيد أن هذه األمور  التمييز إالّ أن املحكمة ادّعت أهنا تكمّ

الناقصة مل تنته إىل أن قىض األستاذ وطالب النور األحكام الصادرة بحقهم رغم براءهتم.(٤)
 ويف هذه األثناء توىل سلطةَ البالد  الحزبُ الديمقراطي(٥) وأعلن العفو العام وأُغلقت 

(١) اللمعات، اللمعة السادسة والعرشون، الرجاء اخلامس عرش.
(٢) هو السيد أمحد فييض قُول. (ب)  ١٢٧٠.

(٣) يف ١٩٤٨/١٢/٦.
(٤) واُخيل سبيلهم يف ١٩٤٩/٩/٢٠.

(٥) وذلك يف ١٩٥٠/٥/٢٢.
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فــيــون                                                                                     ٤٣٥ أ ســجــن    فــي 

رسائل  ساحة  تربئ  مل  املحكمة  هيئة  ولكن  العام.  العفو  قانون  شمولية  ضمن  ألهنا  القضية 
التمييز  حمكمة  لكن  مرتني،  املصادرة  فقررت  مصادرهتا  حول  قرارها  يف  استمرت  بل   النور، 
. ثم اضطرت حمكمة أفيون إىل إقرار براءة رسائل النور وعدم مصادرهتا.  نقضت القرارين معاً
الرسمية،  األصول  يف  لنقص  حمكمة  أفيون  قرار  املرة-  -هذه  نقضت  التمييز  حمكمة  ولكن 
بحقها.  إيجابياً  تقريراً  الرئاسة  مت  فقدّ للرسائل،  الدينية  الشؤون  رئاسة  تدقيق  وطلبت 
رسائل  براءة  باإلمجاع  أفيون  حمكمة  ١٩٥٦فقررت  سنة  حتى  الرسمية  املكاتبات  واستمرت 
. وبعد هذا القرار  النور استناداً إىل تقرير  اخلرباء املذكور. وأصبح هذا القرار قراراً نهائياً قاطعاً

أصبح طبع رسائل النور مسموحاً به يف كل مكان.
ولقد عانى األستاذ النوريس يف سجن أفيون معاناة تفوق بكثري عام كان عليه يف سجن 
دنيزيل، بل إن يوماً من سجن أفيون يفوق شهراً من سجن دنيزيل  من العذاب، إذ قاسى من أثر 
التسميم(١) ما قاسى حتى انقطع عن تناول الغذاء أليام عدة، وكان وحيداً يف ردهة كبرية يف 
جو شديد الربد، ومل يسمحوا ألحد أن خيدمه أو يعاونه وهو الشيخ الكبري. إهنم كانوا ينتظرون 

أجله عىل هذه الصورة..(٢)
النفسية  حالتي  من  وأمتلمل  الربد،  من  املتولدة  ى  الحمّ شدة  من  أتقلب  كنت  «فبينام   

املتضايقة جداً، انكشفت يف قلبي حقيقة عناية إهلية، ونُبّهت إىل ما يأيت:
دنيزيل  سجنُ  لك  هب  وَ وقد  اليوسفية»،  اسم «املدرسة  عىل  السجن  أطلقت  قد  إنك   
شديداً  فرحاً  ومنحكم  والشدة،  الضيق  ما أذاقكم من  والفوائد أضعاف أضعاف  النتائج  من 
وقراءة  النور،  رسائل  من  معكم  املساجني  باستفادة  كثرية،  معنوية  وغنائم  عظيماً  وسروراً 
دائم  شكر  يف  جعلتكم  حتى  الفوائد،  من  وغريها  العليا  الرسمية  األوساط  يف  النور  رسائل 
لة كل ساعة من ساعات  السجن والضيق إىل عرش ساعات  مستمر بدل التشكي والضجر محوّ
من العبادة، فخلّدت تلك الساعات الفانية، فهذه «املدرسة اليوسفية الثالثة» كذلك ستعطي 
ما  والبهجة  الفرح  من  وستمنح  الشديد،  الربد  هذا  يدفئ  ما  الكافية  احلرارة  من  اهللا-  -بإذن 
ووجداهنم  النور  رسائل  من  معكم  والبالء  املصائب  أهل  باستفادة  الثقيل،  الضيق  هذا  يرفع 

(١) تكررت حادثة التسميم ٣ مرات يف سجن أفيون وهبذا يبلغ عدد تسميم األستاذ إىل هذه الفرتة ١٤ مرة.
T.Hayat‚ Afyon Hayatı  (٢)
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٤٣٦                                                                                                            سيرة ذاتية   
ر هبم ومن املخدوعني  السلوانَ فيها. أما الذين غضبتَ واحتديت عليهم، فإن كانوا من المغرّ
ة، إذ إهنم يظلمونك دون قصد وال علم وال شعور. وإن كانوا  فال يستحقون الغضب والحدّ
يعذبونك ويشددون عليك اخلناق وهم يقومون هبذا عن علم وعن حقد دفني إرضاء ألهل 
الضيق  وسريون  أبدياً،  إعداماً  يتصورونه  الذي  باملوت  قريب  عن  بون  سيعذّ فإهنم  الضاللة، 
الشديد الدائم املقيم يف  السجن املنفرد وهو القرب. وأنت بدورك تكسب ثواباً عظيماً -نتيجة 
قيامك  عن  فضالً  معنوية  روحية  لذائذ  وتغنم  الفانية،  ساعاتك  بخلود  وتظفر  ظلمهم- 

بمهمتك العلمية والدينية بإخالص.
هكذا ورد إىل روحي هذا املعنى فقلت بكل ما أوتيت من قوة: «احلمد هللا». وأشفقت 

عىل أولئك الظَلَمة بحكم إنسانيتي ودعوت: يا ربّي أصلح شأن هؤالء..
ولقد ثبّت يف إفاديت التي كتبتُها إىل وزارة الداخلية: أن هذه احلادثة اجلديدة غري قانونية، 
وأثبتها بعرشة أوجه، بل إن هؤالء الظلمة الذين خيرقون القانون باسم القانون هم املجرمون 
جلبوا  أن  حدّ  إىل  خمتلقة  افرتاءات  وتتبعوا  جداً  واهية  حجج  عن  بالبحث  بدؤوا  حيث  حقاً، 
سخرية السامعني وأبكت  أهل احلق  املنصفني، وأظهروا ألهل اإلنصاف أهنم ال جيدون باسم 
البالهة  إىل  فيزلّون  بسوء،  طالهبا  ومسّ  النور  لـرسائل  للتعرض  غ  مسوّ أي  واحلق  القانون 

واجلنون ويتخبطون خبط عشواء.
قوا التقرير  مثال ذلك:  أنه مل جيد  الجواسيسُ الذين راقبونا ملدة شهر شيئاً علينا، لذا لفّ
اآليت: «إن خادم «سعيد» قد اشرت له اخلمر من حانوت». إالّ أهنم مل جيدوا أحداً يوقّع عىل 
هذا التقرير تصديقاً هلم، إالّ شخصاً غريباً وسكيراً يف الوقت نفسه، فطلبوا منه -حتت الضغط 
والتهديد- أن يوقع مصدقاً عىل ذلك التقرير، فردّ عليهم: «استغفر اهللا من يستطيع أن يوقع 

-هذا التقرير- مصدقاً هذا الكذب العجيب!» فاضطروا إىل إتالف التقرير.
ا يُعلم من اعتالل صحتي،  مثال آخر:  حلاجتي الشديدة الستنشاق اهلواء النقي، ولِمَ
هبا  ألتنـزه  حصان،  ذات  عربةً  اآلن-  لحدّ  عليه  أتعرف  -ومل  أعرفه  ال  شخص  أعارين  فقد 
خارج البلدة فكنت أقيض ساعة أو ساعتني يف هذه النـزهة. وكنت قد وعدت صاحب العربة 
واحلصان بأن أويف أجرهتا كتباً تثمن بخمسني لرية، لئال أحيد عن قاعديت التي اختذهتا لنفيس، 
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فــيــون                                                                                     ٤٣٧ أ ســجــن    فــي 

هذا  من  ما  رضر  ينجم  ألن  احتامل  هناك  فهل  وأذاه..  الناس  من  أحد  منّة  حتت  أظل  ولئال 
العمل؟! غري أن دائرة الرشطة ودائرة العدل واألمن الداخيل وحتى املحافظ نفسه استفرسوا 
بأكثر من مخسني مرة: لمنْ هذا احلصان؟ وملن هذه العربة؟ وكأنه قد حدثت حادثة سياسية 
احلصان  أن  عي  فيدّ يتطوع  أن  األشخاص  أحد  اضطر  مما  والنظام!  باألمن  لإلخالل  خطرية 
ملكه لقطع دابر هذه االستفسارات السخيفة املتتالية، وادّعى آخر بأن العربة له، فصدر األمر 
بالقبض عليهام وأودعا معي يف  السجن. فبمثل هذه النامذج أصبحنا من املتفرجني عىل لعب 
ماهم، فبكينا ضاحكني وحزنّا ساخرين، وعرفنا أن كل من يتعرض لرسائل النور  الصبيان ودُ

ولطالهبا يصبح أضحوكة وموضع هزء وسخرية.
وإليك حماورة لطيفة من تلك النامذج: لقد قلتُ للمدعي العام -قبل أن أطلّع عىل ما 
كتب يف حمرض اهتامي من اإلخالل باألمن- قلت له: لقد اغتبتك أمس، إذ قلت ألحد أفراد 
قد  أكن  مل  إن  مرات-  اهللا -ثالث  ني  األمن: «ليهلكْ عن  مدير  نيابة  استجوبني  الذي  الرشطة 

خدمت األمن العام هلذا البلد أكثر من ألف مدير أمن وأكثر من ألف مدع عام..».
االهتامم  وعدم  الراحة  إىل  اإلخالد  إىل  احلاجة  أمسّ  يف  كنتُ  الذي  الوقت  يف  إنني  ثم 
هبموم الدنيا واالبتعاد نهائياً عن الربد، فإن قيام هؤالء بنفيي -يف هذه الفرتة من الربد بالذات- 
وهتجريي من مدينة ألخر بام يفوق حتميل، ومن ثم توقيفي والتضييق علىّ بأكثر من طاقتي 
غري  وامتعاضاً  غيظاً  عندي  ولّد  ذلك  كل  مقصود..  متعمد  وأمر  دفني  حقدٌ  أنه  يشعر  وبام 

اعتيادي جتاه هؤالء. ولكن العناية اإلهلية أغاثتني فنبهتْ القلبَ إىل هذا املعنى:
إن للقدر اإلهلي -الذي هو عدل حمض- حصةً عظيمة جداً فيام يسلطه عليك هؤالء 
البرش من الظلم البيّن، وإن رزقك يف  السجن هو الذي دعاك إىل  السجن، فينبغي إذن أن تقابل 

هذه احلصة بالرىض والتسليم.
قلوب  إىل  واهلداية  النور  طريق  كفتح  أيضاً  وافراً  حظاً  ورمحتها  الربانية  للحكمة  وإن 
آالف  تقديم  ينبغي  لذا  لكم؛  الثواب  إحراز  مَّ  ثُ ومن  فيهم،  واألمل  السلوان  وبث  املساجني 

احلمد والشكر هللا -من خالل الصرب- جتاه هذا احلظ العظيم.
التقصريات..  من  تعرف  ال  ما  هلا  إن  حيث  حصتها  أيضاً  أنت  لنفسك  فإن  وكذا 
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٤٣٨                                                                                                            سيرة ذاتية   
بأهنا  النفس  وتأنيب  اهللا  إىل  واإلنابة  والتوبة  باالستغفار  أيضاً  احلصة  هذه  مقابلة  فينبغي 

الصفعة. هلذه  مستحقة 
الظلم  ذلك  إىل  يساقون  الذين  املنخدعني  واجلبناء  السذج  بعض  املوظفني  فإن  وكذا 
بدسائس األعداء املتسرتين منهم حصة أيضاً ونصيب، فرسائل النور قد ثأرت لك ثأراً كامالً 

من هؤالء  املنافقني بام أنزلت هبم من صفعاهتا املعنوية املدهشة. فحسبهم تلك الرضبات.
لكوهنم  ولكن  فعلية.  وسائط  هم  الذين  ألولئك  املوظفني  فهي  األخرية  احلصة  أما 
النور  رسائل  إىل  نظرهم  عند  يريدوا-  مل  أم  أرادوا  -سواء  اإليامن  جهة  من  حتماً  منتفعني 

وقراءهتم هلا بنيّة النقد أو اجلـرح، فإن العـفـو والتجاوز عنهـم وفـق دستور   ﴿ 3 
4 5 6 7 8 ﴾  (آل عمران:١٣٤) هو شهامة ونجابة.

صابراً  أظل  أن  قررت  وحقيقة  حق  كلّه  الذي  والتحذير  التنبيه  هذا  تلقيت  أن  وبعد 
وشاكراً جذالً يف هذه املدرسة اليوسفية اجلديدة. بل قررت أن أعاقب نفيس بتقصري ال رضر 

فيه فأساعد وأعاون حتى أولئك الذين يسيئون إىل وخياصمونني. 
ثم إن من كان مثيل يف اخلامسة والسبعني من عمره، وقد انقطعت عالقاته مع الدنيا 
ومل يبق من أحبابه يف الدنيا إالّ مخسة من كل سبعني شخصاً، وتقوم سبعون ألف نسخة من 
وظيفة  يؤدون  مَن  الورثة  ومن  اإلخوان  من  وله  حرية،  بكل  النورية  بمهمته  النور  رسائل 
ة من هذا  اإليامن بآالف األلسنة بدالً من لسان واحد.. فالقرب ملثيل إذن خري وأفضل مائة مرّ
املقيدة يف  احلرية  مرة من  راحة بامئة  وأكثر  هذا  السجن هو أكثر نفعاً  فضالً عن أن   السجن. 
مئات  مع  مضطراً  يتحمل  املرء  ألن  وسيطرهتم؛  اآلخرين  م  تحكّ حتت  احلياة  ومن  اخلارج، 
املساجني تحكماً من بعض  املسؤولني؛ أمثال املدير ورئيس احلراس بحكم وظيفتهم، فيجد 
سيطرة  اخلارج  يف  وحده  يتحمل  بينام  حوله،  من  كثريين  أصدقاء  من  أخوياً  وإكراماً  سلواناً 

واملسؤولني. مئات  املوظفني 
هم  من  والسيام  للشيوخ  بالرمحة  تسعيان  البرشية  والفطرة  اإلسالمية  الرأفة  وكذلك 
.. ألجل كل ذلك فقد رضيت  يف هذه احلالة، فتبدالن مشقة  السجن وعذابه إىل رمحة أيضاً

بالسجن..
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فــيــون                                                                                     ٤٣٩ أ ســجــن    فــي 

وحينام قُدمتُ إىل هذه املحكمة الثالثة جلست عىل كريس خارج  باب املحكمة ملا كنت 
أحسّ من النصب والضيق  يف الوقوف لشدة ضعفي وشيخوختي ومريض. وفجأة أتى احلاكم 

وقال مغاضباً مع إهانة وحتقري: لِمَ ال ينتظر هذا واقفاً؟!
من  غفري  بجمع  وإذا  والتفتُّ  للشيب،  الرمحة  انعدام  عىل  أعامقي  يف  الغضب  ففار 
ة،  املسلمني قد احتشدوا حولنا ينظرون إلينا بعيون ملؤها الرأفة، وقلوب ملؤها الرمحة واألخوّ

حتى مل يستطع أحد من رصفهم عن هذا التجمع، وهنا وردت إىل القلب هاتان احلقيقتان:
األوىل:  أن أعدائي وأعداء النور املتسرتين قد أقنعوا بعض  املوظفني الغافلني وساقوهم 
إىل مثل هذه املعامالت املهينة كي حيطموا شخصيتي أمام أنظار الناس، ويرصفوا ما ال أرغبه 
، ظناً منهم أهنم يتمكنون بذلك من إقامة سدّ منيع أمام سيل  أبداً من توجه الناس وإقباهلم علىّ
فتوحات النور. فتجاه تلك اإلهانة الصادرة من رجل واحد فقد رصفت العناية اإلهلية نظري 
إىل هؤالء «املائة» إكراماً منها للخدمة اإليامنية التي تقدمها رسائل النور وطالهبا قائلة: انظر 
إىل هؤالء، فقد أتوا للرتحيب بكم خلدمتكم تلك، بقلوب مآل بالرأفة واحلزن واإلعجاب 

واالرتباط الوثيق!
بل حتى يف اليوم الثاين عندما كنت أجيب عىل أسئلة حاكم التحقيق؛ احتشد ألف من 
وتقول:  وضعهم،  عن  تعبّر  وجوههم  مالمح  وكانت  املقر.  لنوافذ  املقابلة  الساحة  يف  الناس 
«ال تضايقوا هؤالء». ولشدة ارتباطهم بنا، عجزت الرشطة عن أن تفرقهم. وعند ذلك ورد 
، ونوراً ال ينطفئ،  إىل القلب أن هؤالء الناس يف هذا الوقت العصيب؛ ينشدون سلواناً كامالً
طرق  وقد  بفطرهتم،  عنها  يبحثون  بل  األبدية،  بالسعادة  صادقة  وبشارة  راسخاً،  وإيماناً 
والتقدير  االحرتام  هذا  يبدون  لذا  النور،  رسائل  يف  فعالً  موجود  عنه  يبحثون  ما  أن  هم  سمعَ
لشخيص الذي ال أمهية له بام يفوق طاقتي وحدي، من موقع كوين خادماً لإليامن، وعسى أن 

أكون قد قمت بيشء من اخلدمة له.
احلقيقة الثانية:  لقد ورد إىل القلب أنه حيال إهانتنا واالستخفاف بنا بحجة إخاللنا 
أشخاص  هبا  يقوم  التي  الدنيئة  باملعامالت  عنا  الناس  إقبال  رصف  وإزاء  العام،  باألمن 
قبل  أهل  من  لكم  الالئق  والتقدير  احلار  الرتحيب  هناك  فإن  هبم..  املغرر  من  معدودون 

009 SIYRAH ZATIYYE.indd   439009 SIYRAH ZATIYYE.indd   439 م 07:39:47   15/12/2011م 07:39:47   15/12/2011



٤٤٠                                                                                                            سيرة ذاتية   
احلقيقة وأبناء اجليل القادم. نعم، يف الوقت الذي تنشط الفوىض واإلرهاب المتستّر بستار 
اإلفساد  ذلك  بوجه  يقفون  النور  رسائل  طالب  فإن  العام،  باألمن  لإلخالل  الشيوعية 
حثيثاً  ويسعون  التحقيقي،  اإليامن  بقوة  شوكته  ويكرسون  البالد  أرجاء  مجيع  يف  املرعب، 
أية  السابقة  سنة  العرشين  يف  تظهر  فلم  والفوىض.  اخلوف  مكان  والنظام  األمن  إلحالل 
أنحاء  مجيع  يف  وانتشارهم  طالب  النور  كثرة  رغم  باألمن،  إخالهلم  حول  كانت  حادثة 
البالد، فلم جيد ومل يسجل عليهم أحد من  الضباط  املسؤولني حدثاً، يف عرش واليات وعرب 
طالب  «إن  واليات:  لثالث  منصفون  ضباط  قال  لقد  بل  عالقة،  ذات  حماكم  أربع  حوايل 
ملا  والنظام  األمن  عىل  احلفاظ  يف  يساعدوننا  إهنم  البالد،  يف  لألمن  معنويون  ضباط   النور 
فيسعون  عليه  ورقيباً  حارساً  التحقيقي  باإليامن  النور  رسائل  يقرأ  من  كل  فكر  من  جيعلون 

بذلك للحفاظ عىل األمن العام»».(١)
مقتطفات من دفاع األستاذ النوريس

 أمام حمكمة  أفيون
ردّ عىل الئحة االدعاء

إعادة  إىل  اضطررت  عاماً،  عرش  ثامنية  دام  صمت  «بعد 
تقديم هذه الدعو رداً عىل الئحة االدعاء، رغم تقديمها 
إىل املحكمة وتقديم صورة منها إىل املراجع  العليا يف أنقرة».

وضابطي  العامني  للمدعني  قلته  قد  عينها-  احلقيقة  قصري -هو  لدفاع  «أدناه  خالصة 
الرشطة الذين أتوا لتحري منـزيل يف «قسطموين» ثالث مرات، وقلته أيضاً  ملدير الرشطة ولثلة 
من أفراد الرشطة -يف املرة الثالثة- وملحكمة دنيزيل  وأفيون. فليكن معلوماً لديكم أن ما قلته 
هلم هو: أنني أعيش معتكفاً ومنـزوياَ منذ عرشين سنة. فطوال ثامين سنوات يف «قسطموين» 
املراقبة  حتت  الفرتة  هذه  طوال  كنت  األماكن؛  بقية  يف  احلال  الرشطة  وكذا  مقابل  خمفر  بقيت 
يعثروا عىل أية أمارة هلا عالقة  وا منـزيل عدة مرات، ومع ذلك مل  والرتصد الدائم. وقد تحرّ
أو  به،  تعلم  والعدلية  الرشطة  لكانت  هبا  التدخل  من  يشء  يل  كان  فلو  بالسياسة.  أو  بالدنيا 

، بمعنى أهنم مسؤولون أكثر مني.  علمتْ به ولكن مل تعر له باالً
(١) اللمعات، اللمعة السادسة والعرشون، الرجاء اخلامس عرش.
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األستاذ النوريس مع طالبه يتوجهون معاً إىل حمكمة أفيون
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فــيــون                                                                                     ٤٤٣ أ ســجــن    فــي 

فام دام األمر هكذا فلِمَ تتعرضون يل إىل هذا احلد دون داع إليه وبام يلحق الرضر بالبالد 
والعباد. علماً أنه ال يُتعرض يف الدنيا كلها للمنـزوين املعتكفني املنشغلني بآخرهتم. 

للتيارات  طيعة  أداة  النور  رسائل  من  نجعل  أالّ  أنفسنا  عىل  آلينا  طالب  النور  نحن 
السياسية، بل للكون كله. فضالً عن أن القرآن الكريم قد منعنا بشدة من االشتغال بالسياسة. 
برصامة  والوقوف  الكريم،  القرآن  خدمة  هي  األساس  النور  رسائل  مهمة  إن  نعم، 
سماً  نفسها  الدنيا  احلياة  من  وجيعل  األبدية  باحلياة  يُودِي  الذي  املطلق  الكفر  وجه  يف  وحزم 

زعافاً وجحيماً ال يطاق.
ومنهجها يف ذلك هو إظهار احلقائق اإليامنية الناصعة املدعمة باألدلة والرباهني القاطعة 
التي تلزم أشد  الفالسفة واملتزندقة تمرداً عىل التسليم باإليامن. لذا فليس من حقنا أن نجعل 

رسائل النور أداة ألي يشء كان، وذلك ألسباب:
:  كي ال حتول احلقائق القرآنية التي تفوق األملاس نفاسة إىل قطع زجاج متكرس يف  أوالً
نظر  أهل الغفلة، حيث يتومهوهنا كأهنا دعاية سياسية ختدم أغراضاً معينة، وكي ال نمتهن تلك 

املعاين القرآنية القيمة.
واحلقيقة  واحلق  والعدل  الشفقة  عن  عبارة  هو  الذي  النور  رسائل  منهج  إن    : ثانياً  
والضمري ليمنعنا بشدة عن التدخل باألمور السياسية أو بشؤون السلطة احلاكمة. ألنه إذا كان 
هناك بعض ممن ابتلوا باإلحلاد واستحقوا بذلك العقاب فإن وراء كل واحد منهم عدداً من 
يْنَ املستحقني للعقاب كارثة   األطفال واملرىض والشيوخ  األبرياء. فإذا نزل بأحد أولئك المبتلَ
أو مصيبة، فإن أولئك  األبرياء أيضاً سيحرتقون بنارهم دون ذنب جنوه. وكذا ألن حصول 
نعنا بشدة من التدخل يف الشؤون اإلدارية بام خيل  النتيجة املرجوة أمر مشكوك فيه، لذا فقد مُ

بأمن البالد ونظامها عن طريق وسائل سياسية.
:  يف زمن عجيب كزماننا هذا، ال بد من تطبيق مخسة أسس ثابتة، حتى يمكن إنقاذ  ثالثاً

البالد وإنقاذ احلياة االجتامعية بأبنائها من الفوىض واالنقسام. وهذه املبادئ هي:
١- االحرتام املتبادل 

٢- الشفقة والرمحة 
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٤٤٤                                                                                                            سيرة ذاتية   
٣- االبتعاد عن احلرام 
٤- احلفاظ عىل األمن 

٥- نبذ الفوىض والغوغائية، والدخول يف الطاعة. 
والدليل عىل أن رسائل النور يف نظرهتا إىل احلياة االجتامعية قد ظلت تثبت وحتكم هذه 
هو  البالد،  ألمن  األساس  احلجر  عىل  بذلك  حمافظة  جاداً  احتراماً  وحترتمها  اخلمسة  األسس 
أن رسائل النور قد استطاعت يف مد عرشين عاماً أن جتعل أكثر من مائة ألف رجل أعضاء 
نافعني للبالد والعباد دون أن يتأذ أو يترضر هبم أحد من الناس. ولعل حمافظتي إسبارطة 

وقسطموين خري شاهد وأبرز دليل عىل صدق ما نقول.
فإذا كانت هذه هي احلقيقة، فال شك أن أكثر أولئك الذين يتعرضون ألجزاء رسائل 
النور إنام خيونون الوطن واألمة والسيادة اإلسالمية. ويعملون -سواءً بعلم أو بدون علم- 

حلساب الفوضوية والتطرف. 
إن مائة وثالثني رسالة من أجزاء رسائل النور التي منحت مائة وثالثني حسنة وفائدة 
هلذه البالد، ال تزيلها األرضار املوهومة التي يتومهها  أهل الغفلة القارصو النظر الشكاكون، 
األوهام  هبذه  الرسائل  تلك  شأن  من  ن  يهوّ فالذي  ثالث.  أو  رسالتني  يف  وقصور  نقص  من 

والشبهات ظلومٌ مبني.
أما تقصريايت وذنويب التي متس شخيص الذي ال أمهية له، فإين أضطر دون رغبة مني إىل 
القول بأن الذي قىض حياة االغرتاب التي هي أشبه ما تكون بالسجن االنفرادي طوال اثنتني 
وعرشين سنة، معتكفاً ومنـزوياً عن أحوال الناس. والذي مل خيرج باختياره طوال هذه الفرتة 
إىل جممع الناس يف السوق ويف اجلوامع الكبرية. والذي أجري عليه أشد أنواع الضيق والعنت 
يستمع  ومل  جريدة  يقرأ  ومل  واحدة.  ملرة  ولو  احلكومة  يراجع  فلم  من  املنفيني  أمثاله  وخالف 

إليها، بل مل يكرتث هبا طوال هذه الفرتة.
 وخري شاهد عىل هذا القريبون من أصدقائه وأحبّائه خالل سنتني يف قسطموين وخالل 
سبع سنوات يف  أماكن أخر. بل مل يعرف أحداث احلرب العاملية وال املنترص من املغلوب، ومل 
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فــيــون                                                                                     ٤٤٥ أ ســجــن    فــي 

هيتم باملعاهدة والصلح، بل مل يعرف حتى من هم أطراف احلرب، ومل يتحرك فضوله ملعرفتهم، 
مرات.  ثالث   سو سنوات  ثالث  خالل  منه  القريب  الراديو  إىل  يستمع  ومل  عنهم  يسأل  ومل 
آالم  ويزيد  األبدية  احلياة  يفني  الذي  الكفر  ذلك  النور،  برسائل  املطلق  الكفر  يواجه  والذي 
إيامهنم  أنقذوا  ممن  ألف  مائة  لذلك  الصادق  والشاهد  عذاب.  يف  عذاباً  وجيعلها  الدنيا  احلياة 
برسائل النور املرتشحة من فيض نور القرآن العظيم والتي جتعل املوت بحق مائة ألف شخص 

تذكرة ترسيح بدالً من اإلعدام األبدي. 
من  يأس  يف  وجعله  نفسه-  -يقصد  الرجل  هلذا  بالتعرض  يسمح  قانون  أي   تُر
مصلحة  أية  بل  البكاء؟  إىل  إخوانه  من  ألف  مائة  يدفع  مما  واحلزن،  البكاء  إىل  ودفعه  احلياة، 
القانون  باسم  يكون  أفال  نظري؟  وال  له  مثيل  ال  غدراً  العدالة  باسم  يرتكبون  أال  ذلك؟  يف 

خروجاً عن القانون؟ 
أما إذا قلتم واحتججتم بترصفكم هذا بام حيتج به فريق من  املوظفني يف هذه التحريات 

وادعيتم كام يدعون، بأنك وطائفة من رسائلك ختالفان نُظمنا ومبادءنا.
فاجلواب: 

املنـزوين  معتكفات  تدخل  أن  هذه  املبتدعة  ومبادئكم  نظمكم  حق  من  ليس    : أوالً
 . إطالقاً

 . :  إن ردّ أمر ما يشء وعدم قبوله قلبياً يشء آخر. وعدم العمل به يشء آخر تماماً ثانياً
وإن والة األمور إنام ينظرون إىل اليد ال إىل القلب. وهناك يف كل قطر ويف كل مكان معارضون 
شديدون للحكومة ال يتدخلون يف شؤون اإلدارة واألمن. حتى إنه يف عهد  سيدنا عمر ريض 

سّ  النصار بيشء مع أهنم كانوا ينكرون اإلسالم وقوانني الرشيعة.  اهللا عنه مل يمُ
طالب  النور  بعض  كان  إذا  والوجدان،  الفكر  حرية  مبدأ  إىل  واستناداً  هذا  وعىل 
منهم  صدرت  إن  أو   ، بناءً نقداً  علمي  أساس  عىل  وينتقدوهنا  ومبادئكم،  نظمكم  يرفضون 
أعامل وترصفات ال تتفق وتلك املبادئ، بام يف ذلك إضامر العداء ألوىل األمر، فليس من حق 
القانون أن حياسبهم عىل ذلك برشط واحد وهو أن ال يتدخلوا يف الشؤؤن اإلدارية، وأالّ يخلّو 

باألمن والنظام.
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٤٤٦                                                                                                            سيرة ذاتية   

أما بالنسبة للرسائل، فقد أطلقنا عىل تلك الرسائل أهنا رسية وخاصة، وحظرنا نرشها. 
واحدة من الرسالة التي سببت هذه احلادثة ملرة أو مرتني  حتى إن أحدهم قد أتى يل بنسخة 
بالقوة  تشهروهنا  اآلن  وأنتم  نفسه .  اليوم  يف  وضيعناها  قسطموين،  يف  سنوات  ثامين  طوال 

. واإلكراه، وقد اشتهرت حقاً
ومن املعلوم أنه إذا وجد نقص يوجب الذنب يف رسالة ما، فإن تلك الكلامت وحدها 
مائة  بني  من  النقد  مدار  هي  فقط  كلمة  عرشة  مخس  وجدوا  ولقد  بالبقية،  ويُسمح  تُحذف 
«أسكي  حمكمة  يف  أشهر  أربعة  دامت  عليها  تدقيقات  إجراء  بعد  النور  رسائل  من  رسالة 
 شهر». ووجدوا يف صفحتني فقط من بني أربعامئة صفحة من جمموعة «ذوالفقار»(١) موضع 
بمرياث  اخلاصة  الكريمة  اآليات  تفسري  فيهام  حيث  املدين  القانون  مع  تالؤمها  بعدم  نقد 
املرأة وحجاهبا، ذلك التفسري الذي كتب قبل ثالثني سنة.. كل ذلك يثبت أن هدف رسائل 
(ذوالفقار)  املجموعة  تلك  تصادر  فال  إليها.  بحاجة  كافة  الناس  بل  الدنيا،  ليست  النور 
دْ لنا جمموعتنا. نعم من حقنا أن نطالب  عَ ألجل تلكام الصفحتني. ولرتفع إذن الصفحتان وتُ

لنا.  بإعادهتا 
البعض:  يزعم  كام  بزعمكم  وقلتم  السياسة  متطلبات  من  ضرباً  اإلحلاد  خلتم  إذا  أما 
وملذاهتا»...فأنا  احلياة  بمباهج  متتعنا  دون  وحتول  مدنيتنا  علينا  تفسد  هذه  برسائلك  «إنك 
الدنيا  يف  به  معرتف  عام،  دستور  وهذا  دين.  بال  يعيش  أن  شعب  ألي  يمكن  ال  «إنه  أقول: 
كلها. وال سيام إن كان هناك كفر مطلق فإنه يسبب لصاحبه عذاباً أشد إيالماً من عذاب جهنم 
يف الدنيا نفسها. كام أثبت ذلك بأدلة وبراهني ال تقبل املناقشة يف رسالة «مرشد الشباب»، تلك 
الرسالة املطبوعة رسمياً، إذ لو ارتد مسلم -والعياذ باهللا- فإنه يقع يف الكفر املطلق، ولن يبقى 
كمالحدة  األجانب  يكون  وال  ما.  حدٍ  إىل  لصاحبه  احلياة  يمهل  الذي  فيه  املشكوك  الكفر  يف 
 يتصورها، ال يكون حظه من ذلك سو احلياة التي قد  بملذات  التمتع  حيث  . بل من  أيضاً
لدهيا.  واملستقبل  للاميض  معنى  ال  التي  مرة  بامئة  احليوانات  مرتبة  من  أدنى  مرتبة  إىل  اهلبوط 
وذلك ألن موت املوجودات السابقة والالحقة وفراقها األبدي، يرتك يف نفسه آالماً مستمرة 

متعاقبة بسبب ضالله.
(١) جمموعة تضم رسالة املعجزات القرآنية واملعجزات االمحدية ورسالة احلرش.
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فــيــون                                                                                     ٤٤٧ أ ســجــن    فــي 

ن فيه، فإن أولئك األصدقاء الذين ال  أما إذا جاء اإليامن والمس بشاشة القلب وتمكّ
..! وحينئذٍ تنقلب  حيصيهم العد سيحيون فجأةً ويقولون بلسان حاهلم: نحن مل نمت.. ومل نفنَ

تلك احلالة اجلهنمية إىل لذائذ فيحاء وروضة غناء.
ركم باآليت: ال تبارزوا رسائل النور املستندة إىل   فام دامت احلقيقية هي هذه، فإنني أذكّ
القرآن الكريم فإهنا ال تُغلب، وإالّ فسيكون أمر هذه البالد مؤسفاً إذا ما حاول أحد طمس 

. نورها وسوف تذهب إىل مكان آخر، وتنور أيضاً
أال فلتعلموا جيداً بأنه لو كان يل من الرؤوس بعدد ما يف رأيس من الشعر، وفُصل كل 
يوم واحد منها عن جسدي، فلن أحني هذا الرأس الذي نذرته للحقائق القرآنية أمام الزندقة 
يسعني  وال  النورية،  اإليامنية  اخلدمة  هذه  عن  األحوال  من  بحال  أختىل  ولن  املطلق،  والكفر 

التخيل عنها. 
ال شك أنه ال ينظر إىل نقائص تقع يف إفادة معتكف منذ عرشين سنة، وال يقال إنه خرج 
عن الصدد، ذلك ألنه يدافع عن رسائل النور، إذ ما دامت حمكمة «أسكي  شهر» مل جتد غري 
العامة،  والعلنية  اخلاصة  الرسية  الرسائل  من  مائة  بني  من  رسالتني  أو  لرسالة  مادتني  أو  مادة 
حتى  خفيفاً،  عقاباً  توجبان  املادتني  أن  علماً  أشهر،  أربعة  خالل  عليها  التدقيق  إجراء  أثناء 
إن املحكمة حكمت بالسجن ملدة ستة أشهر عىل  مخسة عرش من املتهمني البالغ عددهم مائة 

وعرشين شخصاً، ونحن بدورنا قضينا هذا العقاب..
وما دامت مجيع أجزاء رسائل النور قد أصبحت يف متناول  املسؤولني -قبل سنوات- 

وأعيدت إىل أصحاهبا بعد إجراء التدقيق عليها خالل شهور عدة.. 
يف «قسطموين»  سنوات  ثامين  طوال  واألمن  العدلية  متس  أمارة  أية  تظهر  مل  دامت  وما 

رغم التحريات الدقيقة..  
وما دام قد حتقق لد هيئة التحريات األخرية يف «قسطموين» -قبل سنوات- أن بعض 

 الرسائل وجدت حتت أكوام احلطب، مما يومئ إىل عدم نرشها بل فقداهنا.. 
وما دام مدير الرشطة يف قسطموين ومسؤول العدلية قد وعداين  وعداً قاطعاً بإعادة 
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٤٤٨                                                                                                            سيرة ذاتية   
من  التوقيف  أمر  جميء  بمجرد  التايل  اليوم  يف  ساقوين  هلا  استالمي  وقبل  يل  املخفية  الكتب 

إسبارطة.. 
ومادامت حمكمتا «دنيزيل»  و«أنقرة» قد برأتا ساحتنا و أعادتا إلينا مجيع الرسائل..

ومدعيها  حمكمة  «دنيزيل»  واجب  بمقتىض  الست  احلقائق  هذه  عىل  وبناء  بد  فال 
بنظر  املهمة  حقوقي  مجيع  أخذُ  العام  ومدعيها  عدلية  «أفيون»  واجب  من  هو  كام  العام 
عن  سيدافع  العامة  احلقوق  عن  يدافع  الذي  العام  أن  املدعي  أمل  عىل  فأنا  االعتبار. 
أنتظر  بل  النور.  رسائل  ملناسبة  العامة  احلقوق  بمثابة  أصبحت  التي  الشخصية  حقوقي 

منه. ذلك 
وعرشين  اثنتني  منذ  االجتامعية  احلياة  ميدان  من  انسحب  الذي  اجلديد  سعيداً  إن 
الدفاع  من  صحيفة  مائة  قدم  والتي  احلالية،  الدفاع  وأصول  احلارضة  القوانني  وجيهل  سنة، 
مها سابقاً إىل حمكمتي «أسكي  شهر ودنيزيل» وقاسى جزاء  املربهن برباهني ال جترح والذي قدّ
يشبه  فيام  قىض  حياته  حيث  أمريداغ  ويف  قسطموين  يف  بعده  ومن  الوقت.  ذلك  إىل  تقصرياته 
 السجن  املنفرد وحتت الرقابة الدائمة.. أقول: إن هذا السعيد اجلديد وأمره هذا، يؤثر جانب 

الصمت ويدع الكالم لسعيد القديم. 
يقول  سعيد القديم: ملا كان  سعيد اجلديد قد أعرض عن الدنيا وال يتكلم مع أهلها وال 
جيد مبرراً للدفاع إالّ إذا اضطر إىل ذلك. إالّ أن املسألة متس الكثريين من  األبرياء من  الفالحني 
الكساد  أعامهلم  ويصيب  معنا،  الواهية  عالقتهم  بمناسبة  يعتقلون  حيث  األعامل  و أصحاب 
لعجزهم عن تدارك حاجات أهليهم وأطفاهلم يف موسم العمل هذا.. إن هذا األمر قد مسّ 

وجداين مساً قوياً وأبكاين من األعامق. 
أولئك  مشاق  مجيع  عاتقي  عىل  آخذ  أن  باستطاعتي  كان  لو  أنه  العظيم  باهللا  أقسم  لذا 

(١). ألخذهتا، فالذنب كله يعود يل -إن كان هناك ذنب- وهم أبرياء أصالً

(١) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش، ردّ عىل الئحة االدعاء.
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نقاط أخر
وهناك نقاط أخر أود أن أعرضها عىل إدارة مدينة أفيون وحمكمتها ورشطتها:

األوىل:  أن ظهور أكثر  األنبياء يف الرشق ويف  آسيا وظهور أغلب  احلكامء يف الغرب ويف 
أوروبا إشارة قدرية منذ األزل عىل أن الدين هو السائد وهو احلاكم يف  آسيا، وتأيت الفلسفة يف 
الدرجة الثانية. وبناءً عىل هذا الرمز القدري، فإن احلاكم يف  آسيا إن مل يكن متديناً فعليه -يف 

األقل- أالّ يتعرض للعاملني يف سبيل الدين، بل عليه أن يشجعهم.
القرآن  خرج  فلو  الثاقب،  وفكرها  األرض  عقل  بمثابة  احلكيم  القرآن  أن  الثانية:  
أصبح  الذي  رأسها  تنطح  أن  ببعيد  وليس  األرض،  جلنت  األرض  هذه  من  باهللا-  -والعياذ 

خالياً من العقل بإحد السيارات وتتسبب يف حدوث قيامة.
والفرش،  العرش  بني  ما  يربط  املتني  اهللا  وحبل  الوثقى  العروة  هو  القرآن  إن  أجل، 
احلقيقي  التفسري  هي  النور  ورسائل  اجلاذبية،  قوة  به  تقوم  مما  أكثر  األرض  بحفظ  يقوم  وهو 
والتفسري القوي هلذا القرآن العظيم، وهذه الرسائل التي أظهرت تأثريها منذ عرشين سنة يف 
هذا العرص ويف هذا الوطن هلذه  األمة تعد نعمة إهلية كرب ومعجزة قرآنية ال تنطفئ، لذا فليس 
الرسائل  هذه  محاية  عليها  بل  عنها،  ليبتعدوا  منها  طالهبا  وترويع  هلا  التعرض  احلكومة  عىل 

والتشجيع عىل قراءهتا.
الثالثة:  بناءً عىل قيام  أهل اإليامن اآلتني بتقديم حسناهتم إىل أرواح الذين سبقوهم مع 

دعواهتم باملغفرة هلم فقد قلت يف حمكمة  «دنيزيل»:
لو سألكم  أهل اإليامن -الذين يعدون باملليارات- يف يوم املحكمة الكرب وسألوا الذين 
 يضيقون عىل طالب رسائل النور الذين يعملون يف سبيل إظهار حقائق القرآن وحيكمون عليهم 
ومنشوراهتم  والشيوعيني  املالحدة  كتب  مع  التسامح  غاية  يف  كنتم  وقالوا: «إنكم  بالسجن، 
ت الفوىض، ومل تتعرضوا هلم أبداً،  باسم قانون احلرية وتساحمتم مع اجلمعيات التي ربّت وغذّ
ولكنكم أردتم أن تقضوا عىل رسائل النور وعىل طالهبا بالسجن وبشتى وسائل التضييق، مع 
أهنم كانوا حياولون إنقاذ الوطن واألمة من اإلحلاد ومن الفساد وإنقاذ مواطنيهم من اإلعدام 

األبدي».. لو سألوكم هذا فامذا سيكون جوابكم؟ ونحن أيضاً نوجه هذا السؤال إليكم.. 
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من  أهل  كانوا  الذين  املحرتمون  الذوات  أولئك  قام  ذلك  وعند  هلم،  هذا  قلت  لقد 

اإلنصاف والعدالة بإصدار قرار بتربئتنا وأظهروا عدالة جهاز العدالة.
الرابعة:  كنت أنتظر أن تستدعيني «أنقرة» أو   «أفيون» إىل جلنة الشور وتعاطي األسئلة 

واألجوبة حول املسائل الكبرية التي أخذت رسائل النور عىل عاتقها القيام هبا.
أجل، إن رسائل النور هي أقو وسيلة وأنجع دواء هلذه  األمة يف هذا البلد يف سبيل 
ة اإلسالمية السابقة واملحبة السابقة وحسن الظن والتعاون املعنوي بني ثالثامئة  إعادة األخوّ

ومخسني مليون مسلم، ويف سبيل البحث عن وسائل هذا التعاون....
قد  فهي  تُغلب؛  ال  ألهنا  ومبارزهتا،  النور  رسائل  أمام  الوقوف  يمكن  ال  اخلامسة:  
أسكتت منذ عرشين سنة أكثر  الفالسفة عناداً وتعلن حقائق اإليامن كالشمس يف رابعة النهار. 

لذا فعىل الذين حيكمون هذا البلد االستفادة من قوهتا.
السادسة:  إن التهوين من شأين بأخطائي الشخصية التي ال أمهية هلا وإسقاطي يف نظر 
سكت  لو  إذ  جهة-  ها -من  يمدّ بل  النور،  رسائل  يضرّ  ال  يب،  اإلهانات  بإنزال  الناس  عامة 
لساين الفاين فإن ألسنة مئات اآلالف من نسخ رسائل النور لن تكفّ عن النطق، ولن تسكت 
ووضوح  النطق  قوةَ  نحوا  مُ الذين  األوفياء  طلبتها  من  األلوف  أن  كام  والتبليغ،  الكالم  عن 
كان  كام  القيامة،  يوم  إىل  اهللا  شاء  إن  الكلية  القدسية  النورية  الوظيفة  تلك  سيديمون  احلجة 

شأهنم إىل اآلن.
فإن  حججنا،  فيها  رسدنا  والتي  السابقة  املحاكم  أمام  دفاعاتنا  يف  ذكرنا  كام  السابعة:  
واستغفلوها  احلكومة  خدعوا  الذين  الرسميني  وغري  الرسميني  ومعارضينا  الرسيني  أعداءنا 
إما  ضدنا،  العدالة  جهاز  ووجهوا  أركاهنا  بعض  عىل  املتسلطة  واملخاوف  األوهام  واستغلوا 
لصالح  الفوضويني  يعملون  هم  أو  املنخدعني  من  أو  جداً  سيئ  بشكل  املخدوعني  من  أهنم 
املرتدين  ومن  اإلسالم  من  أعداء  هم  أو  غادر،  بشكل  احلكم  نظام  قلب  حياولون  الذين  من 
الذين حياربون احلقيقة القرآنية ومن املالحدة  الزنادقة.. فهؤالء مل يرتددوا أبداً عندما حاربونا 
والتسيب  السفاهة  عىل  صفة «املدنية»  إطالق  ومن  التامة،  الردة  عىل  النظام  صفة  إطالق  من 
واملرتبط  املنفلت  القهري  الكفر  نظام  عىل  «القانون»  صفة  إطالق  ومن  الرهيب،  األخالقي 
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باألهواء. وهكذا استطاعوا أن يضيقوا علينا تضييقاً شديداً، واستغفلوا احلكومة وخدعوها 
ذي  القهار  قهر  إىل  هؤالء  نحيل  فإننا  لذا   ، داعٍ أي  دون  بنا  لالنشغال  العدالة  جهاز  ووجهوا 

اجلالل ونلتجئ إىل حصن   ﴿ Ø × Ö Õ﴾  ليحفظنا من رشور هؤالء».(١)

تتمة االعرتاض املقدم إىل حمكمة  «أفيون»
أفيون  حمكمة  ليس  االعرتاض  هذا  يف  خماطبي  «إن 
دائرة  وىف  هنا  العاملني  أولئك    بل  العام،  مدعيها  وال 
التحقيقات ممن تساورهم الشكوك واألوهام واألغراض 
إىل  مستندين  ضدنا  عدائية  مواقف  فيتخذون  الشخصية 
عون  مدّ إليها  استند  خمتلقة  وإخباريات  ناقصة  حتقيقات 

.«عامون وخمربون ومتحرون يف أماكن أخر
:  إن إطالق اسم  اجلمعية -التي ال ختطر عىل البال- وال أصل هلا أساساً، عىل  « أوالً
طالب رسائل النور  األبرياء الذين ليس هلم أية عالقة بالسياسة. ومن ثم عدّ أولئك املساكني 
الداخلني يف تلك الدائرة -وال هلم غاية غري اإليامن واآلخرة- نارشين لتلك  اجلمعية وأعضاءها 
استقرؤوها أو استنسخوها  قرؤوا رسائل النور أو  منتسبيها، أو جعل الذين  الفاعلني أو من 

مذنبني ودفعهم ألجل ذلك إىل املحكمة.. كل هذه األمور بعيدة بُعداً  واضحاً عن العدالة.
واحلجة القاطعة عليها هي: 

كمؤلفات  القرآن،  هتاجم  والتي  الزعاف  كالسم  ضارة  مؤلفات  يقرؤون  الذين  إن 
ون مذنبني حسب دستور حرية الفكر واحلرية  «الدكتور دوزي» وأمثاله من  الزنادقة، ال يعدّ
العلمية، بينام يعدّ ذنباً قراءة وكتابة رسائل النور التي تبني احلقائق القرآنية واإليامنية وتعلّمها 

حها هلم وضوح الشمس الساطعة! املحتاجني إليها حاجة ماسة واملشتاقني إليها وتوضّ
لئال  رسية  رسائل  اختذناها  رسائل  يف  وردت  فحسب  مجل  بضع  عىل  اهتمونا  إهنم  ثم 
دققتها  قد  الرسائل  تلك  أن  علماً  املحاكم،  يف  عنها  اإلعالن  قبل  وذلك  خاطئاً  تفسيراً  تفرس 

.(١) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش، نقاط أخر
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٤٥٢                                                                                                            سيرة ذاتية   
حمكمة «أسكي شهر» -سو واحدة منها-، واختذت ما يستوجب األمر، ومل تعرتض إال عىل 
بأجوبة  اعرتايض  وىف  عريضتي  يف  عنها  أجبت  وقد  احلجاب»  من «رسالة  مسألتني  أو  مسألة 
قاطعة. وقلنا: «إن ما يف أيدينا نورٌ وال نملك صوجلان السياسة» وأثبتنا ذلك يف حمكمة أسكي 

. شهر بعرشين وجهاً
وإن حمكمة  «دنيزيل» قد دققت مجيع الرسائل دون استثناء، ومل تعرتض عىل أية رسالة 
منها.. ولكن أولئك املدعني غري  املنصفني قد عمموا حكم تلك اجلمل املعرتض عليها التي ال 
تتجاوز مجلتني أو ثالثاً عىل مجيع الرسائل حتى صادروا جمموعة «ذو الفقار» البالغة أربعامئة 
واهتموين  مذنبني،  ومستنسخيها  الرسائل  قارئي  وجعلوا  فقط.  منها  صفحات  ألجل  صفحة 
يقابلونني  والذين  منى  القريبني  أصدقائي  أُشهد  إنني  وأحتداها.  احلكومة  أعارض  بأنني 
للجمهورية  رئيسني   سو أعرف  ال  سنوات  عرش  من  أكثر  منذ  إنني  باهللا:  مقسماً  أشهدهم 
أركان  من  غريهم  أحداً  حقيقية  معرفة  أعرف  فال  قسطمونى.  ووايل  الربملان  يف  واحداً  ونائباً 
احلكومة ووزرائها وقوادها وموظفيها ونواهبا، وليس يل فضول ملعرفتهم، إالّ أن شخصاً أو 
شخصني أظهرا قبل سنة عالقة نحوي فعرفت عن طريقهام مخسة أو ستة من أركان احلكومة.
فهل من املمكن ملن يريد مبارزة احلكومة أالّ يعرف من يبارز، وال يتحرك فيه الفضول 

ملعرفتهم، وال هيتم بمن يواجههم، أهم أعداء أم أصدقاء؟
. فامدام األمر هكذا: فإنني  يفهم من هذه األحوال أهنم خيتلقون معاذير ال أصل هلا قطعاً

أقول ألولئك الظلمة غري  املنصفني وال أخاطب هذه املحكمة:
إنني ال أعري أقل اهتامم بام  تعتزمون إنزاله يب من عقاب، مهام بلغت درجته من الشدة 
هناك  فهل  عمري،  من  والسبعني  اخلامسة  السن  وىف  القرب،  باب  عتبة  عىل  ألنني  والقسوة، 

سعادة أعظم من استبدال مرتبة الشهادة بسنة أو سنتني من حياة بريئة ومظلومة كهذه؟
ثم إنني موقن كل اليقني وال خياجلنى أدنى شك يف أن املوت بالنسبة لنا ترسيح وتأشرية 
دخول إىل عامل الطمأنينة والسعادة. ولنا آالف الرباهني من رسائل النور عىل ذلك، وحتى إن 
كان املوت إعداماً ظاهرياً لنا فإن مشقة ساعة من الزمان تتحول بالنسبة لنا إىل سعادة ومفتاح 

للرمحة وفرصة عظيمة لالنتقال إىل عامل البقاء واخللود.
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أما أنتم يا أعداءنا املتسرتين ويا أولئك الذين يضللون العدالة يف سبيل إرضاء الزندقة 
أو  داع  دون  بنا  لينشغلوا  الدولة  يف  أذهان  املسؤولني  يف  الزائفة  األوهام  خلق  يف  ويتسببون 
األبدي  باإلعدام  أنفسكم  عىل  حتكمون  إنكم  فرائصكم،  ولرتتعد  قطعاً،  اعلموا  سبب.. 
أوالء  نحن  فها  مضاعفة،  أضعافاً  منكم  يؤخذ  لنا  االنتقام  وأن  الدائم.  االنفرادي  وبالسجن 
مرة  مائة  املدينة  هذه  تفرغ  ظلت  التي  املوت  حقيقة  أن  شك  وال  عليكم.  ونشفق  ذلك   نر
اخلالص  حماولة  وإن  واحلياة.  العيش  غاية  فوق  ومطلب  غاية  هلا  تكون  أن  بد  ال  املقابر،  إىل 
أهم  من  هي  بل  اإلنسانية،  القضايا  مقدمة  يف  قضية  هي  األبدي  اإلعدام  ذلك  براثن  من 

. الرضوريات البرشية وأشدها إلحاحاً
فام دامت هذه هي احلقيقة، أفليس من دواعي العجب والغرابة أن يتهم نفر من الناس 
طالب رسائل النور-الذين اهتدوا إىل ذلك الرس وعثروا عىل تلك احلقيقة- ويلصقوا اهتامات 
باطلة برسائل النور التي أثبتت تلك احلقيقة نفسها بآالف احلجج والرباهني؟ إن كل من له 
- يدرك متام اإلدراك بأن أولئك النفر باهتاماهتم تلك  مسكة من عقل -بل حتى لو كان مجنوناً

إنام يضعون أنفسهم موضع االهتام أمام احلقيقة والعدالة.
، هي التي خدعت  إن هناك ثالث مواد توهم بوجود مجعية سياسية ال عالقة لنا هبا أصالً

هؤالء الظلمة.
أوالها:  العالقة الوطيدة التي تربط بني طاليب منذ السابق، قد أوحت هلم وجود مجعية.

 لد هو  كام  مجاعي  بأسلوب  يعملون  النور  رسائل  طالب  من  بعضاً  أن  الثانية:  
تتعرض  وال  اجلمهورية  قوانني  هبا  تسمح  والتي  مكان  كل  يف  املوجودة  اإلسالمية   اجلامعات 
هلا؛ لذا ظن البعض فيهم أهنم مجعية، واحلال أن نية أولئك األفراد القليلني ليس تشكيل مجعية 

ة خالصة وترابط وثيق أخروي بحت. أو ما شاهبها، بل هي أخوّ
الثالثة:  أن أولئك الظلمة يعرفون أنفسهم أهنم قد غرقوا يف عبادة الدنيا وضلوا ضالالً 
أن  ذهنهم:  يف  يدور  ما  يقولون  لذا  معهم،  منسجمة  احلكومة  قوانني  بعض  ووجدوا  بعيداً 

سعيداً ورفقاءه معارضون لنا ولقوانني احلكومة التي تساير أهواءنا، فهم إذن مجعية سياسية.
فيها  يظل  اإلنسان  كان  ولو  خالدة،  أبدية  الدنيا  كانت  لو  الشقاة!  أهيا  أقول:  وأنا 
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معنى.  هذه  لفريتكم  يكون  ربام  وحدها،  السياسة  يف  منحرصة  وظائفه  كانت  ولو  خالداً، 
ولكن اعلموا أنني لو دخلت العمل من باب السياسة لكنتم ترون ألف مجلة ومجلة صيغت 
نعمل -كام  أننا  محاالً  فرضاً  ولنفرض  رسالة.  يف  مجل  عرش  ال  السيايس،  التحدي  بأسلوب 
سياستها -ذلك  عىل  واحلصول  الرخيصة  متعها  وكسب  دنيوية  ملقاصد  وسعنا  ما  تقولون- 
عرشين  طوال  وقائعنا  مجيع  دامت  فام   - أحداً به  يقنع  أن  الشيطان  حياول  مل  الذي  الفرض 
واملعارضون  قلبه،  إىل  ال  الشخص  كسب  إىل  تنظر  احلكومة  إذ  ملالحقتنا،  شيئاً  تُربز  ال  سنة 
موضع  يف  جتعلونا  أن  تستطيعون  ال  أنكم  شك  فال  قوي.  بشكل  حكومة  كل  يف  موجودون 

التهمة بقوانني العدالة. كلمتي األخرية:
 ﴿ ° ± º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² « ¼ ½ ¾﴾  (التوبة:١٢٩)

ذيل تتمة االعرتاض املقدم إىل االدعاء العام ملحكمة  أفيون
:  أُبيّن للمحكمة أن هذا االدعاء اجلديد أيضاً مبني عىل ادعاءات قديمة ملحكمة  أوالً
حتقيقاهتم  بعد  سطحيني  خرباء  قبل  من  املقدم  التقرير  عىل  ومبني  و«دنيزيل»  «أسكي  شهر» 
بإنزال  راضٍ  فأنا  االدعاء  هذا  يف  خطأ  مائة  أثبت  مل  إن  حمكمتكم:  يف  ادعيت  وقد  العابرة. 
عقاب مائة سنة من  السجن يب وها أنا اآلن اُثبت دعواي. إن شئتم أقدم لكم اجلدول املتضمن 

لألخطاء التي تزيد عىل املائة.
:  عندما أُرسلتْ أوراقنا وكتبنا من حمكمة   «دنيزيل» إىل أنقرة كتبت إلخويت -يف  ثانياً
وهي  دفاعايت،  بعض  ختام  يف  التي  الفقرةَ  ضدنا-  قرار  صدور  عىل  وقلقي  ترقبي  غضون 
يقووا  أن  والتقييم،  النقد  هبدف  النور  رسائل  يدققون  الذين  العدالة  موظفو  استطاع  إذا  أنه 
إيامهنم وينقذوه، ثم حكموا عليّ باإلعدام، اشهدوا بأنني قد تنازلت هلم عن مجيع حقوقي. 
وإنقاذه.  اإليامن  تقوية  هي  النور  لرسائل  األساس  املهمة  وإن   . إالّ ليس  اإليامن  خدام  ألننا 
تحيّز  غري  ومن  وصديق،  عدوٍ  بني  متييز  دونام  اإليامنية،  باخلدمات  ملزمني  أنفسنا  نجد  لذا 

ألية جهة كانت.
قد  ضوئها،  احلقيقة،  ويف  هذه  إىل  استناداً  املحكمة،  أعضاء  السادة  أهيا  وهكذا.. 
قلوب  نحوها  تستميل  أن  الساطعة  وبراهينها  الناصعة  بحقائقها  النور  رسائل  استطاعت 
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الكثريين من أعضاء املحكمة ومحلتهم عىل التعاطف معها. فال  هيمني بعدُ ما تريدون فعله، 
 . وما تقررون يف حقي.. افعلوا ما شئتم فإين مساحمكم.. ولن أثور أو أغضب عليكم إطالقاً
وهذا هو السبب يف أنني حتملت أشد أنواع األذ واجلور واالستبداد والتعرض واإلهانات 
املتكررة التي أثارت أعصايب والتي مل أُقابَل قبلُ بمثلها طوال حيايت كلها.. بل إنني مل ادعُ عىل 

أحد بالرش أو السوء.
وإن جمموعات رسائل النور التي بني أيديكم هلي دفاعي غري القابل للجرح أو الطعن، 

وهي خري دليل عىل زيف مجيع االدعاءات املثارة ضدنا.
إنه ملثري للعجب واحلرية أنه يف الوقت الذي دقق علامء أجالء من  مرص والشام وحلب 
و املدينة املنورة ومكة املكرمة وعلامء من رئاسة الشؤون الدينية، مجموعاتِ رسائل النور ومل 
الرسائل  محلت  الذي  الوقت  ويف  قدرها.  حق  وقدروها  استحسنوها  بل  شيئاً،  منها  ينتقدوا 
أعانيه  ما  ورغم  املحيطة،  الصعبة  الظروف  رغم  هبا  التصديق  عىل  احلقيقة  من  أهل  مائة ألف 
من االغرتاب والشيخوخة وقلة النصري، وفضالً عن اهلجامت الرشسة املتالحقة.. أقول: يف 
يتفوه  واهية  ادعاءات  علينا  استجمع  الذي  بالذكي(١)  إذا  هكذا،  الرسائل  ر  تقدّ الذي  الوقت 
بخطأ فاحش ينم عن سطحيته وسطحية نظرته لألمور، إذ قال: إن القرآن الكريم عبارة عن 
مائة وأربعني سورة!.. هذا الشخص نفسه يقيّم رسائل النور فيقول: «إن رسائل النور مع أهنا 
وقيمة  علمية  ماهية  حتمل  ال  أهنا  إالّ  الرشيفة  األحاديث  وتأويل  الكريم  القرآن  تفسري  حتاول 
عن  البعد  كل  بعيد  أنه  هذا  تنقيده  من  يفهم  أال  قرائها».  إىل  املعرفة  تقديمها  حيث  من  راقية 

القانون واحلقيقة واحلق والعدالة!.
 : وأشكو إليكم أيضاً

لقد أسمعتمونا االدعاء العام كامالً طوال ساعتني والذي أدمى قلوبنا ملا فيه من أخطاء 
لناها يف أربعني صفحة. إالّ أنكم مل تفسحوا يل جمال دقيقتني من الزمان كي  تربو عىل املائة سجّ
أجيبه يف صفحة ونصف الصفحة رغم إرصاري عىل ذلك، لذا أطالبكم باسم العدالة بقراءة 

اعرتايض بتاممه.

(١) املقصود  املدعي العام.
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٤٥٦                                                                                                            سيرة ذاتية   
:  إن لكل حكومة معارضني، وال يسمح القانون بالتعرض هلم ماداموا مل يخلّوا  ثالثاً
للحياة  السعي  ندع  أن  للقرب  ونسعى  الدنيا  عن  أعرضنا  ممن  وألمثايل  يل  أفيمكن  بالنظام. 
سنة  ومخسني  وثالثامئة  ألف  طوال  امليامني  أجدادنا  سلكه  الذي  املسلك  وفق  عىل  الباقية 
املؤمنني  من  مليوناً  ومخسون  ثالثامئة  سها  يقدّ دساتري  ضوء  ويف  العظيم،  قرآننا  تربية  وهبدي 
أخالقية  غري  ودساتري  لقوانني  وننقاد  فانية  قصرية  دنيوية  بحياة  ننشغل  ثم  عرص،  كل  يف 
ضغوط  حتت  إليها  وننحاز  يف  البلشفية،  هي  كام  وحشية  جائرة  قوانني  بل  السفيهة،  للمدنية 
اإلنصاف  من  ذرة  يملك  إنسان  وال  كله  العامل  يف  قانون  هناك  فليس  ودسائسهم؟  أعدائنا 

يُكره اآلخرين عىل قبول هذا بذاك.
إالّ أننا نقول ألولئك  املعارضني: إننا مل نتعرض لكم فال تتعرضوا لنا!

باسم  هواه  حسب  أوامر  أصدر  زعيم  مع  لسنا  إننا  احلقيقة،  هذه  عىل  بناء  وهكذا 
ثانوية  العامة  مقر  املشيخة  وجعل  لألصنام  دار  إىل  أياصوفيا  لتحويل  جـامع  القانون، 
للبنات.. لسنا معه فكراً وال موضوعاً وال من حيث الدافع وال من حيث النتيجة، وال نجد 

أنفسنا ملزمني بقبول أمر كهذا.
والواقع أنه بالرغم من حياة األرس والترشد التي عشتها خالل هذه السنوات العرشين، 
والتي ذقت فيها ألواناً من العذاب، وتعرضت ألقسى وأشنع أساليب الظلم واالستبداد، ومع 
أن هناك مئات األلوف من إخواين النوريني األوفياء، فإننا مل نتدخل يف األمور السياسية ومل 

ل حادثة واحدة تدل عىل تعرضنا لألمن أو إخاللنا بالنظام. تُسجّ
الظاملة  واملعامالت  املتكررة  اإلهانات  من  هذه،  أيامي  أخريات  يف  له  أتعرض  ما  إن 
التي أُقابل هبا، وحياة االغرتاب والترشد التي أعيشها والتي مل أر مثلها من قبل جعلني أملّ 
احلياة.. إنني سئمت احلرية املقيدة، تلك احلرية التي حيدها التحكم ويعقلها اجلور واالستبداد. 
املألوف،  هو  كام  ساحتي،  وإبراء  عقايب  وختفيف  رساحي  إلطالق  ال  طلباً  إليكم  رفعت  لقد 
سبيل  ال  ألنه  ذلك  وأهونه،  أخفه  ال  وأقساه  أشده  نعم  وأقساه،  يب  العقاب  أشد  إلنزال  بل 
للتخلص من مثل هذه املعاملة العجيبة املنكرة سو أحد أمرين:  السجن أو القرب. إن الطريق 
األجل  إن  ثم  شرعاً،  حمظور  االنتحار  ألن  عليه  احلصول  أستطيع  ال  أمامي  مسدود  القرب  إىل 
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فــيــون                                                                                     ٤٥٧ أ ســجــن    فــي 

هَ أن تطاله يداه، لذا فقد رضيت بالسجن الذي أنا رهني  لْ رس خفي، ال يدرك اإلنسان كنهه بَ
اعتقاله وجتريده منذ حوايل ستة أشهر. إالّ أنني مل أقدم هذا الطلب يف الوقت احلارض إالّ نزوالً 

عند رغبة إخواين  األبرياء.
نفيس  عىل  فيها  أطلقت  والتي  حيايت،  من  الثالثني  السنوات  هذه  خالل  إنني    : رابعاً
نفيس  مجاح  لكبح  اجلهد  وسعني  ما  بذلت  قد  بأنني  فأقول:  أدّعي  اجلديد»  اسم  «سعيد 
أكثر  جرحت  قد  بل  والتفاخر،  الشهرة  إىل  والتطلع  العجب  من  وصوهنا  بالسوء،  األمارة 
من مائة مرة مشاعرَ طالب  النور الذين حيملون حسن ظن مفرط بشخيص، يشهد عىل هذا 
بجد،  إليَّ  خيتلفون  ممن  واملنصفون  بشخيص،  املتعلقة  وحقائقها  النور  رسائل  يف  كتبته  ما 
يف  بسيطاً  ضعيفاً  دالالً  إالّ  لست  بل  النور،  لبضاعة  املالك  لست  فأنا   . جميعاً واألصدقاء 

حانوت جموهرات القرآن.
عىل  عازم  العديدة،  أماراهتا  من  شاهدوا  وبام  املقربني،  إخواين  من  بتصديق  أنني  كام 
مقامات   - إليّ -فرضاً أُسند  لو  بل  وحدها،  الزائفة  وأجمادها  الدنيوية  باملناصب  أضحي  أالّ 
معنوية عظمى، فإنني أضحى هبا أيضاً خلدمتي لإليامن والقرآن خشية اختالط حظوظ نفيس 

. بإخاليص يف اخلدمة. وقد قمت هبذا فعالً
بعض  نحوي  أبداها  التي  االحرتام  مشاعر  املوقرة،  محكمتُكم  جعلت  فقد  ذلك  ومع 
املرء  احرتام  عن  زائد  احرتام  قبيل  من  معنوي  كشكر  النور  برسائل  انتفاعهم  إخواين -نظري 
ألبيه- مع رفيض وعدم قبويل هلا، جعلتها مدار استجوابنا وكأهنا مسألة سياسية ومحلتم فريقاً 
منهم عىل التنكر لذلك االحرتام، فيا عجباً أي ذنب وأي جريرة يف امتداح جاء عىل لسان الغري 

ومل يرض به هذا العاجز وال ير نفسه الئقاً بذلك؟
التكتالت  إىل  االنتامء  هتمة  إلصاق  حماولة  أن  تامة  برصاحة  لكم  أعلن  إين    : خامساً
وجه  بأيّ  هلم  عالقة  ال  الذين  النور  طلبة  إىل  الداخلية،  الشؤون  يف  والتدخل  والتجمعات 
منظمة  وحي  من  إالّ  هي  ما  املختلفة،  السياسية  والتيارات  والتكتالت  والتجمع  بالتحزب 
الزندقة املتسرتة التي تعمل منذ أربعني سنة عىل هدم اإلسالم وحمو اإليامن، خادمة بذلك لنوع 
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٤٥٨                                                                                                            سيرة ذاتية   
البالد،  هذه  يف  والفوىض  التطرف  روح  تغذية  يف  املنظمة-  سبّبت -هذه  والتي  من  البلشفية 

سواء بعلم أو بغري علم، واختذت موقفاً مضاداً جتاهنا.
هتمة  من  وطلبتها  النور  رسائل  ساحة  تربئة  عىل  اتفقت  قد  خمتلفة  حماكم  ثالث  أن  بيد 
االنتامء إىل التكتالت، سو حمكمة واحدة، وهي حمكمة «أسكي شهر» حيث حكمت عليّ 
بالسجن ملدة عام واحد، وملدة ستة أشهر عىل مخسة عرش من إخواين من جمموع مائة وعرشين 
تبت  شخصا. ولعل الذي دفع حمكمة أسكي  شهر إىل اختاذ ذلك القرار يعود إىل ورود فقرة كُ

قديماً جاءت ضمن رسالة صغرية تتعلق بمسألة واحدة وهي «احلجاب» 
وكان نص تلك الفقرة كام يأيت: «لقد طرق سمعنا أن صباغ أحذية قد تعرض لزوجة 
رجل ذي منصب دنيوي كبري، كانت مكشوفة املفاتن، وراودها نهاراً جهاراً يف قلب العاصمة 
«أنقرة»! أليس هذا  الفعل الشنيع صفعة قوية عىل وجوه أولئك الذين ال يعرفون معنى احلياء 

من أعداء العفة واحلجاب؟»
وإذن فإن اصطناع األسباب الواهية واالهتامات الباطلة ضد طلبة رسائل النور اآلن، 
ووصمها  هبا  التهمة  إللصاق  وحماولة  الثالث،  املحاكم  تلك  ضد  احلكم  بمثابة  إالّ  هو  إن 

بوصمة اخليانة والعار.
الذين  اإلسالم  علامء  كلمة  اتفقت  فقد  النور.  رسائل  مع  املبارزة  يمكن  ال    : سادساً
اطلعوا عليها أهنا تفسري قيم صادق للقرآن الكريم، أي أهنا تنطوي عىل براهني دامغة حلقائقه 
األخطار  أمام  منيع  وسد  العرص،  هذا  يف  القرآن  معجزات  من  معنوية  معجزة  وهي  الناصعة 

واملهالك التي ترتبص هبذه البالد وهبذه  األمة من الشامل.
فالواجب يقتيض من حيث احلقوق العامة أن تعمل حمكمتكم املوقرة عىل الرتغيب يف 

هذه الرسائل بدالً من ختويف طالهبا وترغيبهم عنها، هذا ما نعلمه، بل ننتظره منكم.
وجمالهتم  املتزندقني  الساسة  وبعض  املالحدة  لكتب  التعرض  عدم  أن  املعلوم  ومن 
احلرية  ستار  حتت  العام-  واألمن  والبالد  عىل  األمة  الفادح  رضرها  -مع  وجرائدهم 
برئ  شاب  التحاق  من  املحظور  اجلانب  ما  والتساؤل:  القول  إىل  حتماً  يدفعنا  العلمية، 
يف  الرتدي  من  وينجو  إيامنه  ينقذ  كي  النور،  طلبة  صفوف  إىل  واملساعدة  العون  إىل  حيتاج 
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هاوية األخالق الذميمة؟ أفليس من احلكمة والعدل والواجب أن حتتضن احلكومة ووزارة 
مكافحته  عىل  تعمل  أن  من  بدالً  قدره  حق  وتقدره  وتشجعه  العمل  هذا  (الرتبية)  املعارف 

وعىل مالحقتنا دون سبب؟
كلمتي األخرية: نسأل اهللا أن يوفق  احلكام إىل إحقاق احلق وإقرار العدل.. آمني 

حسبنا اهللا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري
 احلمد هللا رب العاملني».(١)

كلمتي األخرية
«أودّ أن أبيّن هليئة املحكمة ما ييل:

لقد أدركت من الئحة االهتام  ومن وضعي ملرات عديدة وطويلة يف  السجن االنفرادي 
من  والنيل  شأين  لتهوين  مصلحة  وجود  لوحظ  فقد  املسألة،  هذه  يف  اهلدف  هو  شخيص  بأن 
شخيص. وقد زعم أنني شخص ضار لإلدارة ولألمن وللوطن، وأنني أسعى حتت ستار الدين 

اً عىل هذا فإنني أقول لكم برصاحة تامة: إىل مقاصد دنيوية ومن أجل نوع من السياسة، وردّ
هذه  أجل  من  امليامني  طالب  النور  إىل  وال  النور  رسائل  إىل   باألذ يدكم  وا  تمدّ ال 
األوهام ومن أجل حماولتكم حماربتي شخصيا، ألهنم هم األبناء املضحون يف سبيل هذا الوطن 
ويف سبيل هذه  األمة، وإالّ فسيلحق هبذا الوطن وهبذه  األمة رضر كبري وقد يكون ذلك سبيالً 

إىل خطر عليهام. 
وأريد أن أؤكد لكم:  لقد قررت أن أقبل -يف ضوء مسلكي احلايل- أيّ أذ وأية إهانة 
وإىل  النور  رسائل  إىل  رضر  أي  يأيت  أالّ  برشط  شخيص،  إىل  موجه  عقاب  وأيّ  عذاب  وأيّ 
طالهبا بسببي، ففي هذا ثواب يل يف اآلخرة وهو وسيلة إلنقاذي وخاليص من رشور نفيس 
هؤالء  يدخل  مل  ولو   .أخر ناحية  من  مرسور  فإنني  ناحية  من  أبكي  فبينام  بالسوء.  األمارة 
جداً،  شديدة  الدفاع  يف  هلجتي  لكانت  املسألة  هذه  أجل  من  معي  املساكني  السجن   األبرياء 
وقد شاهدتم أنتم أيضاً ورأيتم كيف حاول مَن كتب الئحة االدعاء البحث عن أسباب واهية 

(١) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش، ذيل تتمة االعرتاض.
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ومعاذير باطلة، فقدم مجيع ما كتبته من كتب ومن خطابات رسية خاصة وغري خاصة يف ظرف 
عرشين أو ثالثني سنة من حيايت كأنني قد كتبتها بأمجعها يف هذه السنة، وساق لبعضها معاين 
خاطئة، وقدمها وكأهنا مل تظهر للعيان ومل تدخل أية حمكمة ومل يشملها أي قانون من قوانني 
أنني  ومع  شأين.  من  واحلط  مني،  النيل  أجل  من  هذا  كل  الزمن..  ملرور  تتعرض  ومل  العفو 
ذكرت أكثر من مائة مرة بأين أعرتف بضآلة شأين وصغر قيمتي، ومع أن معارضيّ حياولون 
رجال  أقلقت  حمبة  يل  الناس  عامة  حمبة  سبب  أن  إال  أمري  وهتوين  مني  النيل  وسيلة  بكل 
السياسة يعود إىل أن تقوية اإليامن حيتاج يف هذا الزمن ويف هذه الظروف حاجة ملحة وقطعية 
إىل أشخاص ال يضحون باحلقيقة -يف موضوع الدين- من أجل أي يشء عىل اإلطالق وال 
جيعل أحدهم الدين وسيلة وآلة ألي غرض وألي يشء، وال يعطي لنفسه حظاً، وذلك لكي 

يمكن االستفادة من إرشاداته يف دروس اإليامن وحتصل القناعة التامة به.
مثلام  اخلدمة  إىل  احلاجة  اشتدت  أن  الظروف  من  ظرف  أي  يف  حيدث  مل  إنه  نعم، 
بالغتني.  ورضاوة  بشدة  اخلارج  من  دامهتنا  قد  األخطار  ألن  وذلك  هذا  عرصنا  يف  بلغته 
الفراغ،  ذلك  ملء  أو  احلاجة  هذه  لسد  يكفي  ال  العاجز  شخيص  بأن  وإعالين  اعرتايف  ومع 
معينة  ملزية  ال  يدي،  عىل  يتحقق  أن  يمكن  ذلك  من  شيئاً  بأن  الظن  إىل  البعض  ذهب  فقد 
ظاهراً  بروزاً  أحد  بروز  ولعدم  العمل  هذا  بمثل  يقوم  من  إىل  احلاجة  لشدة  بل  شخيص،  يف 

العظمى.  املسـؤولية  تلك  لتحمل 
من  الرغم  عىل  إذ  وتعجب،  حرية  يف  املسألة  هذه  يف  طويل  أمد  منذ  تأملت  ولقد 
بأي  اجلليل  العمل  هذا  بمثل  للقيام  جداريت  وعدم  املدهشة،  الشخصية  وعيويب  أخطائي 
االحرتام  مشاعر  من  ضرباً  وإبدائهم  العامة  التفات  يف  احلكمة  أفهم  بدأت  فقد  كان،  وجه 
نحوي. واحلكمة هي أن احلقائق التي حتتوي عليها رسائل النور، والشخصية املعنوية التي 
ظرفنا  مثل  ظرف  يف  سيام  وال  شطرمها،  احلاجة  تلك  وجه  يمـمتا  قد  طلبتها،  كيان  يمثلها 
ومثل وسطنا احلاليني، ومع أن حظي من اخلدمة قد ال يبلغ الواحد يف األلف، فإن البعض 
يعتقدون فيّ تجسيداً لتلك احلقيقة اخلارقة وممثالً لتلك الشخصية األمينة املخلصة فيبدون 

نحوي ذلك النوع من االلتفات. 
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فــيــون                                                                                     ٤٦١ أ ســجــن    فــي 

. حتى إنني  والواقع أن هذا النوع من االلتفات بقدر ما هو ضارٌّ يب، ثقيل عىل نفيس أيضاً
وشخصيتها  النورية  احلقائق  عىل  حفاظاً  املعنوية،  اخلسائر  تلك  عن  حق  بغري  الصمت  آثرت 
املعنوية. وربام يعود السبب يف ذلك النوع من االلتفات إىل إشارة مستقبلية لإلمام عيل ريض 
اهللا عنه وللشيخ الكيالين قُدس رسه، ولبعض  األولياء اآلخرين، بإهلام إلهيّ إىل حقيقة رسائل 
عاكسة  صغرية  مرآة  الرسائل  تلك  لكون  إالّ  ذلك  وما  املعنوية..  طلبتها  وشخصية  النور، 
ملعجزة القرآن املعنوية يف عرصنا احلارض. ولعل ذلك البعض قد أخذ شخيص الضعيف بنظر 
أرصف  مل  عندما  أخطأت  ولقد  اخلارقة.  احلقيقة  لتلك  خادماً  لكوين  إالّ  ليشء  ال  االعتبار، 
- إىل رسائل النور. والسبب يف هذا يعود إىل ضعفي وكثرة  التفاهتم اجلزئي لشخيص -بتأويلٍ
األسباب التي قد تدفع مساعديّ إىل اخلوف. وما قبويل جزءاً مما يخصّ شخيص يف الـظاهر إالّ 

إلضفاء سمة االعتامد وصبغة الثقة عىل أقوايل ال غري. 
إنني أنذركم بام ييل:  

ال داعي إطالقاً للقضاء عىل شخيص الفاين املشارف عىل باب القرب. وال داعي كذلك 
إىل إعطاء مثل هذه األمهية لوجودي. وإنه مما جيب أن تعلموه جيداً هو أن املبارزة مع رسائل 
النور حماولة يائسة. إنكم لن تستطيعوا مبارزهتا، فال تبارزوها. إنكم لن تتغلبوا عليها. ولئن 
حاولتم مبارزهتا، فلن تعودوا إالّ بأرضار جسيمة عىل  األمة والبالد معاً، ولكن لن تستطيعوا 
تشتيت شمل طلبتها أو تفكيك وحدهتم مهام حاولتم.. إذ ليس من السهل محل أحفاد أجدادنا 
وأبنائهم البسالء الذين ضحوا بأكثر من مخسني مليوناً من  الشهداء يف سبيل احلفاظ عىل القرآن 
الدينية  بطوالهتم  دون  احليلولة  وال  املجيد،  ملاضيهم  والنسيان  التنكر  عىل  القيمة،  وحقائقه 
الرائعة التي كانت دوماً حمط أنظار  العامل اإلسالمي وموضع إعجابه. وحتى لو انسحبوا من 
امليدان فإن أولئك الطالب األوفياء لن يتخلوا عن رسائل النور التي هي مرآة عاكسة لتلك 

احلقيقة ولن يرضوا -بذلك التخيل- أن يصيب الرضر الوطن واألمة واألمن. 
وآخر قويل:   

 º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬﴿
« ¼ ½ ¾﴾  (التوبة:١٢٩)»(١).

(١) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
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٤٦٢                                                                                                            سيرة ذاتية   

إىل رئاسة حمكمة التمييز
حمكمة  أصدرته  الذي  اجلائر  القرار  إلبطال  راجعناها  التي  التمييز  حمكمة  جلسة  «يف 
ومل  اللهجة،  شديد  ثالثاً  اتهاماً  علينا  تلوا  بل  للكالم،  فرصة  يل  عوا  دَ يَ مل  حقنا  يف   «أفيون» 
يسمحوا ألحد أن يساعدين يف الكتابة، وفضالً عن رداءة خطي يف الكتابة فقد كنت مريضاً، 
 « وهذه الشكو التي كتبتها وأنا مريض أقدمها إىل مقامكم «الذي أنصفني مرتني إنصافاً تاماً

كالئحة متييز.
حمكمة  ولتسمعها  اإلهلي،  املقام  إىل   وشكو  ،الكرب احلرش  حمكمة  إىل  عريضة  هذه 
التمييز يف الوقت احلايل واألجيال اآلتية يف املستقبل وليسمعها أساتذة  دار الفنون «اجلامعة» 
سنة  وعرشين  ثالث  طوال  واجهتها  التي  والباليا  املصائب  مئات  فمن  وطالهبا  املثقفون، 

اخرتت عشراً منها لعرضها عىل عدالة املقام اإلهلي ذي اجلالل احلاكم املطلق مشتكيا إليه:
األوىل:  مع أنني شخص مقرص، فقد نذرت كل حيايت يف سبيل سعادة هذه  األمة ويف 
سبيل إنقاذ إيامهنا، ولقد سعيت بكل جهدي للعمل برسائل النور لكي أضحى بنفيس يف سبيل 
حقيقة افتدهتا ألوف األنفس، وهي احلقيقة القرآنية، واستطعت بتوفيق من اهللا تعاىل وفضل 

منه أن أحتمل شتى رضوب التعذيب، فلم أتقهقر ومل أنسحب. 
أسوق مثاالً واحداً من الترصفات الغادرة والظاملة التي واجهتها يف سجن أفيون ويف 

حمكمتها:
من  السلوان  ينتظرون  كانوا  الذين  طالب  النور  األبرياء  وأسمعوا  أسمعوين  أهنم  مع 
عدالة املحكمة ثالث مرات الئحة االهتام  املليئة باالفرتاءات وكانت قراءة الالئحة تستغرق 
أو  واحدة  دقيقة  ملدة  إالّ  وبالرد  بالكالم  يل  يسمحوا  مل  أهنم  إالّ  األقل،  يف  ساعتني  مرة  كل 

دقيقتني، مع أنني رجوت منهم أن يسمحوا يل بالدفاع عن حقوقنا ملدة مخس أو عرش دقائق.
ومع أنني أُبقيت معزوالً ملدة عرشين شهراً يف سجن انفرادي، إالّ أهنم مل يأذنوا ألحد 
هذه  ساعدتني  وقد  فقط،  ساعات  أربع  ثالث  وملدة  ثالثة  أو  لصديقني  إالّ  ورؤيتي  بزياريت 
الزيارة مساعدة جزئية جداً يف كتابة دفاعي. ثم منعوا هؤالء أيضاً، وعاملوهم معاملة قاسية 
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فــيــون                                                                                     ٤٦٣ أ ســجــن    فــي 

صحيفة  عرشة  مخس  البالغة  العام  للمدعي  االهتام  الئحة  سامع  عىل  وأجربونا  وعاقبوهم. 
والتي مألها باألكاذيب املغرضة وباالفرتاءات وبسوء الفهم.

ولو  وبالرد،  بالكالم  يل  يسمحوا  ومل  خطأً،  وثامنني  واحداً  فيها  أحصيت  إنني  حتى 
سمحوا يل بذلك لقلت هلم: أنتم تنكرون دينكم وهتينون أجدادكم -بوصفهم بأهنم كانوا عىل 
ضاللة- وتنكرون نبيكم ملسو هيلع هللا ىلص وال تقبلون بقوانني قرآنكم الكريم، بينام ال تتعرضون لليهود وال 
للنصار وال للمجوس، وال للمنافقني املرتدين من  الفوضويني من أنصار  البلشفية، وذلك 
تعصبها   مد نعلم  التي  الربيطانية  احلكومة  وإن  الوجدان.  وحرية  الفكر  حرية  شعار  حتت 
بقراءة  حكمها  حتت  املوجودين  املسلمني  من  للماليني  تسمح  جربوهتا،   ومد للنرصانية 
د كل العقائد الباطلة وكل الدساتري  القرآن يف كل وقت وأخذ دروس منه، هذه الدروس التي ترّ
الكافرة لإلنكليز. ثم إن  املعارضني لكل حكومة يستطيعون إبداء آرائهم علناً ويستطيعون نرش 
من  سنة  أربعني  تدقيق  تم  فقد  أنا  أما  احلكومات.  هذه  حماكم  هلم  تتعرض  وال  األفكار،  هذه 
حيايت وتدقيق مائة وثالثني كتاباً من كتبي ومجيع مكاتيبى ورسائيل حتى الرسية منها يف حمكمة 
«إسبارطة» ويف حمكمة  «دنيزيل» ويف حمكمة جزاء «أنقرة» وكذلك يف  رئاسة الشؤون الدينية، 
كام قامت حمكمة التمييز هبذا التدقيق مرتني -وربام ثالث مرات- وبقيت رسائل النور بكل 
نسخها اخلاصة منها وغري اخلاصة يف يدها مدة حوايل ثالث سنوات، ومع ذلك مل جيدوا فيها 
لكي  اقرتفناه  الذي  الذنب  هو  ما  أتساءل  وأنا  صغرية.  كانت  مهام  عقوبة  يستوجب  يشء  أي 
تقوموا بإصدار عقوبة قاسية يف حقنا وسجننا سجناً انفرادياً وأنا هبذه الدرجة من الضعف ويف 
هذا الوضع القايس من الظلم والقهر، وأي قانون أو مصلحة أو وجدان يرىض هبذا؟ مع أن 
رسائل النور -التي جتدون جمموعتها كاملة بني أيديكم- أصبحت مرشداً قوياً وقويماً ألكثر 
أمن  بذلك  فخدمت  للتضحية،  املستعدين  احلقيقيني  طالب  النور  من  طالب  ألف  مائتي  من 
بشكل  براءتنا  أثبت  صفحة  أربعامئة  بلغ  والذي  قدمته  الذي  دفاعي  إن  ثم  واستقراره.  البلد 
قاطع ال يقبل الشك، لذا ستُسألون هذه األسئلة أمام املحكمة الكرب يوم احلرش دون ريب.

وا تفسريي لآليات القرآنية الرصحية حول احلجاب واإلرث وذكر اهللا   الثانية:  لقد عدّ
رداً  احلالية  الغربية  املدنية  قبل  من  ضدها  املثارة  االعرتاضات  برد  وقيامي  الزوجات،  وتعدد 
. وأكرر هنا الفقرة التي أوردهتا قبل مخسة عرش  وا ذلك إحد التهم املوجهة إليّ .. عدّ مفحماً
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٤٦٤                                                                                                            سيرة ذاتية   
عاماً يف حمكمة «أسكي شهر» ثم يف حمكمة التمييز يف أنقرة وستكون هذه  الفقرة شكواي يف 
مع  هي  وستكون  القادمة  لألجيال  املثقفة  للجامعات  وإيقاظاً  وتنبيهاً   الكرب احلرش  حمكمة 
مل  الذي  العام  للمدعي  الفقرة  هذه  أكرر  أنني  كام  متييز،  الئحة  بمثابة  الزهراء»  احلجة  «رسالة 
يرتك يل فرصة للكالم والذي أثبتّ ثامنني خطأ ورد يف الئحته االهتامية التي مألها باملغالطات 
وأعرضها مرة أخر عىل هيئة املحكمة التي أصدرت حكام عليّ بسنتني  من احلبس االنفرادي 

الشديد وبسنتني من النفي واإلقامة اجلربية:
احلق  وهو  إلهيّ  دستور  أقدس  يفرس  من  إدانة  إن  العدل:  وزارة  ملحكمة  أقول  إنني 
االجتامعية،  حياهتم  يف  عرص  كل  يف  املسلمني  من  مليوناً  ومخسون  ثالثامئة  إليه  وحيتكم  بعينه، 
. هذا املفرس استند يف تفسريه إىل ما اتفق عليه وصدق به  خالل ألف وثالثامئة ومخسني عاماً
ثالثامئة ومخسون ألف مفرس، واقتد بالعقائد التي دان هبا أجدادنا السابقون يف ألف وثالثامئة 
ومخسني سنة.. أقول: إن إدانة هذا املفرس قرار ظامل ال بد أن ترفضه العدالة، إن كانت هناك 
هذا  ولتسمع  وتنقضه.  بحقه  الصادر  احلكم  ذلك  ترد  أن  بد  وال  األرض،  وجه  عىل  عدالة 

اآلذان الصامء لعرصنا احلايل.
الناحية  من  يؤمن  وال  االجتامعية  احلياة  واعتزل  السياسة  ترك  شخص  إدانة  يعني  أال 
الفكرية العلمية ببعض القوانني األجنبية التي قُبلت يف هذا البلد بمقتىض ظروف معينة، لقيامه 
بتفسري هذه اآليات إنكاراً منهم لإلسالم وخيانة ملليار من أجدادنا األبطال  املتدينني واتهاماً 

ملاليني التفاسري القرآنية؟!
باألمن  باإلخالل  القيام  هي  عليّ  احلكم  لتربير  ذكروها  التي  األسباب  من  الثالثة:  
خطابات  يف  الواردة  اجلمل  بعض  ملعنى  خاطئ  بتفسري  قاموا  أهنم  هذا  وعلة  واالستقرار؛ 
مائة  من  أكثر  حتوي  النور  رسائل  أن  مع  مجلة،  اخلمسني  تتجاوز  ال  خاصة  ورسائل  شخصية 
ألف كلمة ومجلة، ونظروا إىل احتامل واهٍ وبعيد جداً ال يتجاوز واحداً يف املائة بل واحداً من 

ألف، وعدوا هذا االحتامل البعيد واقعاً ويريدون به عقابنا. 
وأنا أُشهد الذين يعرفون الثالثني أو األربعني سنة األخرية من حيايت واآلالف من طلبة 

النور األصفياء فأقول:
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بذور  اخلالف  ببذر  إسطنبول  احتل  الذي  اإلنكليزي  للجيش  العام  بدأ  القائد  عندما 
بني املسلمني حتى خدع شيخ  اإلسالم وبعض العلامء  اآلخرين وجعل أحدهم هياجم اآلخر، 
ووسع اخلالف بني  مجاعة االحتاديني ومجاعة «االئتالف»(١) لكي هييئ اجلو النتصار  اليونانييـن 
واندحار احلركة املـلية الوطنية. قمـت آنذاك بتأليف كتـايب «اخلطوات السـت» ضد  اإلنكلـيز 
وضد  اليونانييـن، وقام السـيد  «أرشف أديب»(٢) بطبعه ونرشه، مما ساعد عىل إبطال مفعول 
إىل  هيرب  ومل  بإعدامه  اإلنكليزي  القائد  بتهديد  حيفل  مل  فالذي  القائد،  لذلك  اجلهنمية  اخلطة 
اإلعدام  بقرار  حيفل  مل  ويف  روسيا  لنضاله،  منهم  استدعته  تقديراً  أنقرة  حكومة   أن  مع  أنقرة 
الذي أصدره القائد الرويس، واستطاع يف حوادث ٣١ مارت بخطبة واحدة هتدئة ثامين كتائب 
العرفية:  العسكرية  املحكمة  باشوات  له  قال  وعندما  الطاعة.  إىل  وإعادهتا  اجليش  من  هائجة 
أجاهبم:  بل  احتفاء  أدنى  بتهديدهم  حيفل  مل  الرشيعة»  بحكم  طالبت  فقد  أيضاً  رجعي  «أنت 
«إذا كانت املرشوطية عندكم تعني استبداد فئة معينة فليشهد الثقالن أنني رجعي، وأنا مستعد 
الكبار.  أذهل  الضباط  مما  الرشيعة  مسائل  من  فقط  واحدة  مسألة  سبيل  يف  بروحي  للتضحية 
وبينام كان يتوقع حكم اإلعدام أصدروا قرارهم بتربئته وختلية سبيله. ومل يشكرهم عىل قرارهم 

هذا، بل هتف وهو يف طريقه للخروج «لتعش جهنم للظاملني». 
ويف ديوان الرئاسة يف أنقرة -كام أدرج يف  قرار ملحكمة  أفيون- عندما قال له مصطفى 
 كامل يف غضب: «لقد دعوناك هنا لكي نستأنس بآرائك السديدة، فإذا بك تكتب أموراً حول 
: «إن أكرب مسألة بعد  الصالة فبذرت اخلالف فيام بيننا» فأجابه أمام ما يقرب من مخسني نائباً
مسألة اإليامن هي الصالة، ومن ال يصيل يعدّ خائناً وحكم اخلائن مردود». فاضطر ذلك القائد 

الصارم إىل كظم غيظه وإىل إرضائه بعض الرتضية. 
ثم إنه مل يسجل رجال أمن احلكومة يف ست واليات أية حادثة ختل باألمن لطلبة النور 
بدفاع  الصغار  الطلبة  أحد  بقيام  تتعلق  صغرية  حادثة   سو اآلالف  بمئات  ون  يعدّ أهنم  مع 
وما  جناية،  أو  جرم  بسبب  دخل  السجن  طالب  النور  من  طالباً  أن  أحد  يسمع  ومل  رشعي. 
احلرب  يف  العثامنية  الدولة  اندحار  بعد  اخلارج  إىل  قادهتم  هرب  الذين  والرتقي  مجاعة  االحتاد  هم  االحتاديني:  (١)  مجاعة 
العاملية األوىل أمام قوات احللفاء. أما مجاعة «االئتالف» فهم مجاعة سياسية ظهرت بعيد انتهاء احلرب وكانوا خصوماً 

لالحتاديني.
(٢) وهو من  املجاهدين املسلمني آنذاك، ورأس حترير جملة «سبيل الرشاد» اإلسالمية.
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٤٦٦                                                                                                            سيرة ذاتية   
دخل  السجن إالّ وأصلح  املسجونني. ومع أن مئات اآلالف من نسخ رسائل النور منترشة يف 
أرجاء البلد فلم يشاهد أحد ضرراً هلا، بل مل جيدوا منها سو النفع طوال ثالث وعرشين سنة. 
وأصدرت ثالث حماكم لثالث حكومات أحكامها بالرباءة، كام أن مئات اآلالف من الطلبة 

يشهدون ويصدقون بأقواهلم وبأفعاهلم عىل قيمة رسائل النور. 
ثم هل جيوز أن يتهم شخص منـزوٍ ومنعزل وكبري السن وفقري وير نفسه عىل حافة 
القرب وترك بكل قوته وقناعته األشياء الفانية، فال هيتم بأية رتبة دنيوية بل هو يف شغل شاغل 
ر عن تقصرياته السابقة وبأمور تنفع حياته اخلالدة، وهو لشدة شفقته ولرغبته يف جتنيب  بام يكفّ
جيوز  هل  ومعذبيه..  ظامليه  عىل  الدعاء  يتجنب  فإنه  هبم  تلحق  أرضار  أية  والشيوخ   األبرياء 
باألمن  اإلخالل  حياول  املنـزوي  الشيخ  هذا  إن  بحقه:  ويقال  الشخص  هذا  مثل  يُتهم  أن 
ويفسد االستقرار، وغايته هي املؤامرات الدنيوية وهي القصد من اتصاالته ومكاتيبه، لذا فهو 
مذنب؟. إن من يقول هذا بحقه وحيكمون عليه يف ظل ظروف قاسية ال شك أهنم مذنبون، 

ومذنبون جداً، وسيدفعون ثمن هذا يف املحكمة الكرب يوم احلرش.
بخطبة  للنظام  االنقياد  عىل  وأجربها  عسكرية  كتائب  ثامين  أ  هدّ الذي  هذا  الرجل  مثل 
إليه  ينحازون  الناس  من  اآلالف  جيعل  أن  واحدة  بمقالة  سنة  أربعني  قبل  واستطاع  واحدة 
- ومل خيش منهم  ويكونون أنصاره، ومل يُحنِ رأسه أمام ثالثة قواد جبارين -املذكورين سابقاً
الرؤوس بعدد ما يف  جيداً بأنه لو كان يل من  فلتعلموا  يتملق هلم وقال أمام املحاكم: أال  ومل 
نذرته  الذي  الرأس  هذا  أحني  فلن  جسدي  عن  منها  واحد  يوم  كل  وفصل  شعر  من  رأيس 
للحقائق القرآنية أمام الزندقة والكفر املطلق، فلن أخون الوطن واألمة واإلسالم. فهل جيوز 
بعد هذا أن يقال ملثل هذا الشخص الذي مل يكن له عالقة مع أحد يف مدينة «أمريداغ» إال مع 

بضعة من أصدقاء اآلخرة  إضافة إىل ثالث من الذين كانوا يقومون بشؤون خدمته... 
هل جيوز أن يقال: إن سعيداً هذا عمل سراً يف أمريداغ كي خيل باألمن، فقد سمم أفكار  
بعض أفراد الشعب هناك، فقام عرشون شخصاً هناك بمدحه وكتابة مكاتيب خاصة له، مما 
بِعتْ  يربهن عىل أنه يعمل سراً ضد النظام الثوري للحكومة؟ واستناداً إىل هذه التهمة فقد اتُ
سياسة عدائية ضده وحكم عليه باحلبس الشديد ملدة سنتني حيث وضع يف سجن انفرادي ويف 
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فــيــون                                                                                     ٤٦٧ أ ســجــن    فــي 

عزلة تامة، ومل يسمحوا له بالكالم والدفاع عن نفسه يف املحكمة. ألجل كل هذا فإنني أحيل 
هؤالء الذين عذبوين وابتعدوا هذا االبتعاد عن العدالة وعن اإلنصاف إىل ضامئرهم. 

إليه  الناس  ه  توجّ نال  الذي  الشخص  هذا  مثل  يقوم  أن  املمكن  من  وهل  يعقل  وهل 
أكثر مما يستحقه والذي محل األلوف عىل الطاعة واالنقياد بخطبة واحدة، وجعل اآلالف من 
الناس ينضمون إىل مجعية  االحتاد املحمدي بمقالة واحدة منه، واستمع إىل خطبته مخسون ألف 
الشخص  هذا  مثل  يقوم  أن  يمكن  وهل  يعقل  هل  تقدير..  بكل  أياصوفيا  يف  جامع  شخص 
أشخاص  إقناع  بضعة  يف  إالّ  يوفق  ال  ثم  أمريداغ  مدينة  يف  سنوات  ثالث  طوال  رسي  بعمل 
ويرتك أمور اآلخرة وينغمس يف مؤامرات السياسة فيمأل قربه -القريب منه- بالظلامت بدالً 

. من النور؟ أيمكن هذا؟ إن الشيطان نفسه ال يمكن أن يقنع هبذا أحداً
يل  يسمحوا  ومل  إلدانتي  مهم  كسبب  القبعة  بلبس  قيامي  عدم  أبرزوا  لقد  الرابعة:  

بالكالم، وقد كنت ناوياً أن أقول هلم:
لقد بقيت يف مدينة «قسطموين» مدة ثالثة أشهر موقوفاً  يف مركز الرشطة هناك ومل يقل 
ومل  رأيس  عىل  قبعة  أضع  مل  حماكم  ثالث  ويف  رأسك».  عىل  القبعة  تضع  أن  أحد: «عليك  يل 
بعض  الظاملني  أن  صحيح  يل.  أحد  يتعرض  ومل  املحاكم،  هذه  جلسات  يف  رأيس  عن  أحرس 
 الذين مل يكن لدهيم نصيب من الدين اختذوها حجة وتعرضوا يل بشكل غري رسمي باألذ
طوال ثالث وعرشين سنة وضيقوا عليّ كثيراً وآذوين. وأن  األطفال والنساء وأكثر القرويني 
واملوظفني يف الدوائر الرسمية والذين يلبسون غطاء الرأس، غري مضطرين إىل لبس القبعة، 
إذ ال فائدة أو مصلحة مادية يف ذلك، إذن فإن شخصاً منـزوياً مثيل قاسى عرشين عاماً بسبب 
عدم لبس القبعة واالفرتاءات، علماً بأن مجيع  املجتهدين ومجيع شيوخ اإلسالم منعوا لبسها، 
واآلن يعودون إىل إيذائي وعقوبتي دون أي وجه حق، فكام ال يتعرض أحد إىل الذين يرشبون 
اخلمر جهاراً نهاراً يف شهر رمضان وال يصلون، وذلك باسم احلرية الشخصية، لذا فإن الذين 
يتهمونني من أجل زيي مراراً وتكراراً هبذا العناد وهبذه الشدة سوف يسألون عن هذا عندما 

.يشاهدون احلبس االنفرادي األبدي يف القرب وحيرضون إىل املحكمة الكرب
اخلامسة:  إن رسائل  النور التي حازت قبول مائة ألف من  أهل اإليامن والتي قدمت 
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طوال عرشين عاماً منافع عديدة -خالصة من أية شائبة من الرضر- لألمة وللوطن تُصادر 
أنقذت  -التي  األمحدية»  الفقار-املعجزات  «ذو  جمموعة  صودرت  فمثال  األسباب:  ألتفه 
فقط  صفحتني  يف  كريمتني  آليتني  ومحقّ  صحيح  تفسري  لورود  شخص-  ألف  مائة  إيامن 
الوقت،  ملرور  تعرضت  املجموعة  هذه  أن  مع  صفحة  أربعامئة  البالغة  صفحاهتا  جمموع  من 
النافعة  القيمة  املجموعة  تلك  مصادرة  جيوز  فهل  عديدة،  عفو  قوانني  خالله  وصدرت 
كلمتني  أو  كلمة  بسبب  قيمة   أخر رسائل  مصادرة  تتم  واآلن  فقط؟  صفحتني  أجل  من 
هذه  الثالثة  االدعاء  الئحة  سمع  من  وكل  كلمة.  ألف  ضمن   - خاطئاً تفسيراً  -يفرسوهنا 

والقرار الذي نرشناه يتأكد مما نقول. 
أما نحن فإننا نقول لكل مصيبة نراها:  

. ﴾Ø × Ö Õ ﴿  و  ﴾G F E D C ﴿
السادسة:  إنني أقول للذين يتهمون املرتجم املسكني لرسائل النور (أي نفسه) بسبب 
قيام بعض طلبة النور بثناء مبالغ فيه وحسن ظن مفرط بإرسال رسائلِ تشجيع وهتنئة وتقدير 
وشكر بعد أن استفادوا استفادة كرب من الرباهني اإليامنية التي ال تتزعزع واكتساهبم العلوم 

اإليامنية بدرجة علم اليقني... أقول هلم: 
إنني شخص ضعيف وعاجز ومنفي ونصف أمي، وعندما كانوا يثريون الناس ضدي 
بدعاياهتم وخيوفوهنم مني، كنت كلام أجد دواء ألدوائي من أدوية القرآن الكريم ومن حقائقه 
اإليامنية الرفيعة كتبت تلك احلقائق القيمة إيماناً منى بأهنا ستكون عالجاً شافياً ألبناء  األمة 
رت العناية اإلهلية  والوطن، وملا كان خطي رديئاً جداً فقد كنت بحاجة ماسة إىل معاونني، فيسّ

يل معاونني خاصني وصادقني وثابتني.
املخلص،  ومدحهم  ظنهم  حسن  قاطع  بشكل  أرد  أن  أستطيع  ال  أنني  الطبيعي  ومن 
أو أن أوبخهم عىل هذا فأجرح مشاعرهم، فمثل هذا الترصف خيالف األنوار املستلهمة من 
ن منها. لذا فلكي ال يبتعد عني هؤالء املعاونون من ذوي  خزينة القرآن الكريم ويعادهيا ويهوّ
إىل  املفلس  العاجز  لشخيص  مدحيهم  أحول  كنت  فإنني  الشجاعة  والقلوب  األملاسية  األقالم 
رسائل النور التي هي صاحبة احلق يف هذا املديح ألهنا تعكس املعجزة املعنوية للقرآن الكريم، 
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أحيلها إىل الشخصية املعنوية لطالب النور. وعندما كنت أقول هلم: «إنكم تعطون يل حصة 
تضع  قانونية  مادة  هناك  فهل  ما.  حد  إىل  مشاعرهم  أوذي  كنت  مرة»  بامئة  حصتي  عىل  تزيد 
شخصاً يف موقع االهتام واللوم ألن أفراداً آخرين يمدحونه بالرغم من أنه كاره هلذا املديح؟ 
أتوجد مثل هذه املادة القانونية لكي يمكن تربير قيام موظف رسمي اهتامي باسم القانون؟

هذا مع العلم أنه قد ذكر يف الصفحة رقم (٥٤) من القرار املنشور لالئحة االهتام ضدنا 
قويل: «إن ذلك الشخص العظيم الذي سيظهر يف آخر الزمان سيكون من نسل  آل البيت، أما 
نحن معرش طالب  النور فيمكن أن نعدّ من  آل البيت من الناحية املعنوية فقط. ثم إنه ال يوجد 
يف مسلك النور مكان لألنانية أو لتبجيل شخص أو الرغبة يف مقامات دنيوية، أو التطلع نحو 
أُعطيت  األخروية -إن  املقامات  لرتك  حتى  مضطراً  نفيس   أر إنني  بل   . أبداً والشهرة  اجلاه 

يل- كي ال أخل باإلخالص املوجود يف املسلك النوري». 
كام ورد يف الصفحة (٢٢) ويف الصفحة (٢٣) من قرار الالئحة هذه العبارات: «معرفة 
 اإلنسان تقصريه أمام اهللا وأدراك فقره نحوه وعجزه أمامه وااللتجاء إليه بذل وخشوع... فأر
نفيس بتلك الشخصية أشقى وأعجز أفقر وأكثر تقصيراً أمام اهللا من أي أحد كان من الناس. 
فلو اجتمعت الدنيا يف مدحي والثناء علىّ ال تستطيع أن تقنعني بأنني صالح وفاضل... لن 
. فالفضل  أبوح بكثري من مساوئ شخصيتي الثالثة ومن أحواهلا السيئة لئال أنفركم عنى كلياً
هي  التي  القرآن  أرسار  خدمة  يف  جندي،  كأدنى  هي  التي  شخصيتي  يسخر  الذي  هو  اإلهلي 
الكل،  من  أسمى  والوظيفة  الكل  من  أدنى  فالنفس  وأرفعها.  للمشريية  منصب  أعىل  بحكم 

فألف شكر وشكر هللا سبحانه».
ومع أن الالئحة اقتبست العبارات أعاله من كالمنا وأدرجتها يف متنها، إالّ أن الذين 
يريدون وضعي يف موضع املذنب ملجرد قيام بعض األشخاص بمدحي ووصفي بأنني مرشد 
نيل  يستحقون  أهنم  شك  ال  النور-  رسائل  يف  الوارد  باملعنى  هديتهم  ومهد -بأنني  عظيم 

جزاءهم عىل ما اقرتفوه من ذنوب كبرية.
وحماكم  التمييز  «أنقرة»،  يف   الكرب اجلنايات  وحمكمة  دنيزيل  حمكمة  قامت  السابعة:  
هذه  أعادت  حيث  بأمجعها،  النور  رسائل  تربئة  وعىل  تربئتنا  عىل  باإلمجاع  قراراهتا  بإصدار 
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يف  خطأ  وقوع  فرض  عىل  «حتى  إنه  قالوا  أهنم  ومع  إلينا،  خطاباتنا  مجيع  وكذلك  الرسائل 
أصبح  التربئة  قرار  فإن  بتربئتكم،  قامت  التمييز  حمكمة  دامت  فام  ملحكمة  دنيزيل  التربئة  قرار 
قطعياً وثابتاً وال يمكن سوقكم إىل املحكمة مرة أخر». ومع أنني قضيت ثالث  سنوات يف 
مدينة «أمريداغ» منـزوياً ال أتصل إال مع بضعة  أشخاص ممن يقومون بشؤون خدمتي بشكل 
يف  بعض  املتدينني  مع  إالّ  أحد  مع  أحتدث  وال  خياط»  كمساعدي  يعملون  «وكانوا  متناوب 
حاالت نادرة ورضورية وملدة بضع دقائق فقط، وسو إرسال رسالة واحدة فقط يف األسبوع 
ثالث  إالّ  املفتي  شقيقي  إىل  أرسل  مل  إنني  «حتى  النور  رسائل  قراءة  عىل  التشجيع  أجل  من 
 رسائل طوال ثالث سنوات»، بل تركت التأليف الذي كنت عاكفاً عليه منذ ثالثني سنة سو
اإليامن  ألهل  جداً  ومفيدين  مهمني  موضوعني  تناولت  صفحة  بعرشين  اثنتني  نكتتني  تأليف 
أؤلف  مل  املالئكة»...  حول  املسائل  و«بعض  القرآن»  يف  التكرار  ومها «حكمة  القرآن  وألهل 
لِها بشكل جملدات، وعندما  عدامها ولكني وافقت عىل ضم الرسائل التي برأهتا املحاكم وجعْ
قامت املحكمة بإرجاع مخسامئة نسخة من «رسالة  اآلية الكرب» التي كانت مطبوعة باألحرف 
القديمة، فقد أعطيت موافقتي إلخواين باستنساخها بوساطة جهاز االستنساخ -لعلمي بأن 
وانشغلت  منها،  اإلسالمي  يستفيد  العامل  لكي  وذلك  رسمية-  بصورة  ذلك  يمنع  ال  القانون 
أرجع  ومل  أليمة  غربة  يف  البقاء  فضلت  إنني  حتى  بالسياسة،  أبداً  أنشغل  ومل  بتصحيحها  فقط 
إىل بلديت -كام فعل مجيع  املنفيني اآلخرين- رغم صدور اإلذن الرسمي بذلك لكي ال أنشغل 

بالدنيا وبالسياسة.
وعىل  وكاذبة  باطلة  أمور  عىل  املحتوي  الثالث  االهتام  هذا  بتوجيه  القيام  فإن  إذن 
تفسريات خاطئة وحماولة إدانة مثل هذا الرجل حيتوي عىل معنيني مذهلني -لن أقوهلام اآلن- 
وسقر،  القرب  حسبهم  أقول:  وأنا  األمر.  هذا  شهراً  عرشين  البالغة  األخرية  املدة  أثبتت  وقد 

وأحيل أمري إىل املحكمة الكرب يوم القيامة.
الثامنة:   بعد أن بقيت رسالة «الشعاع اخلامس» سنتني لد حمكمة  دنيزيل وحمكمة أنقرة 
أعيدت إلينا . وبعد أن صدر القرار بتربئتها سمحتُ بنرشها -مع دفاعي يف تلك املحكمة- يف 
معروضة  ليست  خاصة  كرسالة  هبا  أحتفظ  كنت  أنني  النور».  صحيح  «رساج  جمموعة  آخر 
عىل الناس، ولكن ما دامت املحكمة شهرت هبا وأعلنتها ثم أعادهتا  إلينا بعد براءهتا، فقلت 
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فــيــون                                                                                     ٤٧١ أ ســجــن    فــي 

قبل  كتب  قد  الرسالة  هذه  أصل  وكان  بنرشها.  هلم  أذنت  لذا  نرشها،  من  إذن  رضر  ال  بأنه 
حوايل أربعني سنة حول تأويالت أحاديث متشاهبة كانت قد انترشت بني الناس منذ القديم، 
فوا قسماً من هذه األحاديث، إالّ أنني قمت بكتابة هذه  ومع أن عدداً من علامء احلديث ضعّ
الرسالة إنقاذاً ألهل اإليامن من الشبهات ألن املعاين الظاهرة هلذه األحاديث كانت تتسبب يف 
اعرتاضات كثرية عليها، إالّ أن قسماً من تأويالهتا اخلارقة ظهرت أمام األعني، لذا اضطررنا 
أن  وبعد  خاطئاً،  تفسيراً  تُفرس  ال  لكي  خاصة  رسية  رسالة  وجعلها  الرسالة  هذه  إخفاء  إىل 
اختاذها  إىل   أخر مرة  عادت  أهنا  إالّ  إلينا،  إعادهتا  ثم  وتشهريها  بتدقيقها  حماكم  عدة  قامت 
سبباً يف إدانتنا، لذا فإننا نحيل مد ابتعاد هذا العمل عن العدالة وعن احلق وعن اإلنصاف 
إىل ضامئر هؤالء الذين يريدون إدانتنا بسبب من قناعاتنا الوجدانية، كام نحيل شكوانا هذه إىل 

. ﴾Ø × Ö Õ ﴿    :ونقول املحكمة اإلهلية الكرب
التاسعة:  وهذه نقطة مهمة جداً ولكننا نمسك عن ذكرها لئال نغضب الذين حكموا 

علينا، وذلك ألجل قيامهم بقراءة رسائل النور. 
العارشة:  وهذه نقطة قوية ومهمة ولكننا نمسك أيضاً عن ذكرها حاليا لكي ال تدفعهم 

إىل االستياء واالمتعاض».(١)
رسائل من سجن أفيون

وق القدري حكمة السَ
«إخويت األعزاء األوفياء!

ال أعزيكم بل أهنئكم، إذ مادام القدر اإلهلي قد ساقنا إىل هذه املدرسة اليوسفية الثالثة 
حلكمة اقتضاها، وأنه سيطعمنا قسماً من أرزاقنا دعتنا إىل هنا، ومادامت جتاربنا القاطعة قد 

علّمتنا -حلد اآلن- أن العناية اإلهلية لطيفة بنا وقد جعلتنا ننال رس اآلية الكريمة:   ﴿ ) ( 
* + , - . / ﴾  (البقرة:٢١٦)، وأن إخواننا احلديثي العهد يف املدرسة اليوسفية 
هم أحوج الناس إىل السلوان الذي تورثه رسائل النور، وأن العاملني يف  دوائر العدل هم أشد 
حاجة من  املوظفني اآلخرين إىل القواعد والدساتري السامية التي تتضمنها رسائل النور، وأن 

(١) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
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٤٧٢                                                                                                            سيرة ذاتية   
أجزاء هذه الرسائل تؤد لكم مهمتكم خارج  السجن وبكثرة كاثرة، وأن فتوحاهتا ال تتوقف، 
وأن كل ساعة فانية هنا يف  السجن تصبح بمثابة ساعات من العبادة الباقية... ينبغي لنا -وفق 
النقاط املذكورة- أن نتجمل بالصرب والثبات شاكرين خالقنا مستبرشين إزاء هذه احلادثة».(١)

حتولت املصائب إىل أخف حاالهتا
«إخويت األعزاء األوفياء!

ال  ألهنم  بالذات،  بشخيص  ينـزلوهنا  التي   واألذ اإلهانات  عىل  تتأملوا  ال    : أوالً
. فأنا  ر كثيراً يستطيعون أن جيدوا نقصاً يف رسائل النور، فينشغلون بشخيص االعتيادي المقصّ
راضٍ عن هذا الوضع. بل لو وجدت ألوفاً من اإلهانات والتحقري واآلالم والباليا الشخصية 
ألجل سالمة رسائل النور وظهور قيمتها لشكرت اهللا شكراً مكلالً بالفخر، وذلك مقتىض ما 

تعلمته من درس النور. لذا ال تتأملوا عليّ من هذه الناحية. 
:  إن هذا التعدي السافر الواسع النطاق واهلجوم الشديد الظامل، قد خف حالياً من  ثانياً
العرشين إىل الواحد فلقد مجعوا بضعة أشخاص بدالً من ألوف اخلواص -من طالب  النور- 
ومجعوا عدداً محدوداً من إخوة جدد بدالً من مئات األلوف من املهتمني بالرسائل املرتبطني 

هبا. مما يعني أن املصيبة قد حتولت إىل أخف حاالهتا بالعناية اإلهلية».(٢)
ما يورث االنشغال بالرسائل

«إخويت األعزاء األوفياء!
جيداً  تعليماً  وتعلّم  ترشد  فهي  مني،  بدالً  وتقابلكم  تواجهكم  النور  رسائل  إن 
النور  برسائل  االنشغال  أن  بالتجارب  ثبت  ولقد  النور.  لدروس  املشتاقني  اجلدد  إخواننا 
سواءً قراءهتا أو استقراءها أو كتابتها يورث الفرح للقلب والراحة للروح والربكة يف الرزق 

للجسد. والصحة 
املدرسة  وستكون  «خرسو»  وهو  النور  أبطال  من  ببطل  حالياً  عليكم  اهللا  أنعم  وقد 
أُخفي  اآلن  إىل  كنت  إنني  اهللا.  شاء  إن  الزهراء  ملدرسة  مباركة  دراسة  موضع  أيضاً  اليوسفية 

(١) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.

(٢) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
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 خرسو وال أظهره إىل  أهل الدنيا، إالّ أن املجموعات التي نرشت قد أظهرته إظهاراً ال لبس 
اإلخوة  بعض  إىل  خدماته  من  بضعاً  أظهرت  وهلذا  لإلخفاء.  يشء  يبق  فلم  الدنيا،  ألهل  فيه 

(١).« اخلواص. وسوف نبني -أنا وهو- احلقيقة إن لزم األمر بعينها وال نخفى شيئاً
حماورة مع خادم القرآن

«إخويت األعزاء األوفياء وزمالئي يف  السجن!
:  ال تقلقوا من عدم التقاء بعضنا بالبعض اآلخر، فنحن نتواجه معنىً يف كل وقت.  أوالً
فإن قرأتم أيّة رسالة حتصلون عليها أو تستمعون إليها، فإنكم تشاهدونني وتتحاورون معي 
خالل تلك الرسالة بصفة خادم القرآن العظيم بدالً من شخيص االعتيادي. علماً أنني كذلك 
أواجهكم خياالً يف مجيع أدعيتي ويف كتاباتكم وعالقاتكم. وحيث إننا معاً ونعمل ضمن دائرة 

. واحدة، فكأننا نتقابل دائماً
:  نقول للقادمني اجلدد من طالب رسائل النور يف هذه املدرسة اليوسفية احلديثة: ثانياً

االستسالم: «أن  إىل  وأجلأهتم  أوقفت  اخلرباء  قرآنية  وبإشارات  قوية  بحجج  ثبت  لقد 
طالب  كل  وأن  باإليامن..  القرب  ويدخلون  باحلسنى  حياهتم  ستختم  الصادقني  طالب  النور 
-حسب درجته- يكون شريكاً ملكاسب مجيع إخوانه املعنوية وألدعيتهم، وذلك بفيض أنوار 

االشرتاك املعنوي النوري، كأنه يؤد العبادة ويستغفر بألف لسان».
فهاتان الفائدتان والنتيجتان املهمتان، ويف هذا الزمان العجيب تزيالن مجيع الصعاب 

(٢)«. واملشقات. وهكذا تربح رسائل النور طالهبا هذين الربحني العظيمني بثمن زهيد جداً
ال تتفوهوا بكالم جارح
«إخويت األعزاء األوفياء!

تبادل  وقطع  عن  املسجونني  عزيل  هو  باملسامري  ودقّها  نوافذي  اليوم  هم  سدّ سبب  إن 
إن  بل  تقلقوا.  فال   ،أخر ظاهرية  تافهة  حجة  أبدوا  أهنم  إالّ  بيننا،  فيام  والتحيات  السالم 
وطالهبا،  النور  رسائل  عىل  اخلناق  شد  عن  وانرصافهم  له،  أمهية  ال  الذي  بشخيص  انشغاهلم 

(١) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.

(٢) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
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وإنزاهلم اإلهانات والعذاب يب، وإيالمي قلباً وحقيقةً مع عدم تعرضهم لرسائل النور جيعلني 
ال  كذلك  وأنتم  أبداً  أقلق  وال  أضطرب  فال  صابراً  ريب  أشكر  بل  الوضع  هذا  عن  رضىً  يف 
تتأملوا. فإين عىل قناعة من أن رصف أعدائنا املتسرتين أنظار  املوظفني يف  السجن إلىّ فيه عناية 

إهلية وخري من حيث سالمة ومصلحة رسائل النور وطالهبا.
وليأخذوا  شعورهم،  يمسّ  جارح  بكالم  هوا  يتفوّ وال  وا  يحتدّ أالّ  اإلخوة  بعض  فعىل 
عن  املوضوع  يفتحوا  وال  واالضطراب.  القلق  إبداء  دون  وسكناهتم،  حركاهتم  يف  حذرهم 
الذين  واجلدد  السذج  إخوتنا  كالم  فون  يحرّ جواسيس  هناك  ألن  أحد،  كل  أمام  املسألة  هذه 
التافهة،  األمور  ويستهولون  مغايرة  معاين  إىل  كالمهم  ويرصفون  احلذر  أخذ  بعدُ  يتعلموا  مل 
وخيربون  املسؤولني هبا. إن وضعنا احلارض كله جدّ ال هزل فيه. ومع هذا فال تضطربوا قطعاً 
اجلميل  بالصرب  املشقات  مجيع  جماهبة  عىل  عزمنا  وقد  اإلهلية  العناية  رعاية  حتت  أننا  واعلموا 
بل بالشكر العظيم هللا. فنحن مكلفون بالشكر ألن درهماً من التعب واملشقة يورث طناً من 

الثواب والرمحة».(١)
أُودع شؤوين إليكم

«إخويت األعزاء األوفياء!
لقد أودعت مجيع أعامل الدفاع إىل طالب  النور األركان الذين قدموا والذين سيقدمون 
. أودعها  إىل هنا وذلك بناء عىل سببني مهمني وبإخطار قوي، فاضطررت إىل هذا األمر قلباً

.بخاصة إىل كل من  خرسو،  رأفت، طاهر، فييض، صرب
السبب األول:  لقد علمت قطعاً من دائرة التحقيق، ومن أمارات عديدة، أهنم حياولون 
إحداث مشكالت ضدي، بكل ما لدهيم من قوة، والتهرب من ظهوري وغلبتى عليهم فكراً، 
سياسية  وقابلية  علمية  قدرة  فسأبني  بيشء  تكلمت  إذا  فكأنني  رسمي.  إشعار  ذلك  يف  وهلم 
بمعاذير  الكالم  عن  يمنعونني  ذلك  ألجل  السياسيني،  وأُسكت  احلجة  املحاكم  ألزم  بحيث 
: ال أتذكر. فتعجب احلاكم وحار  واهية. حتى إنني أثناء التحقيق أجبت عن أحد األسئلة قائالً

يف األمر وقال: كيف ينسى شخص مثلك يملك ذكاءً وعلماً فوق املعتاد؟
(١) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
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بنات  من  الدقيقة  العلمية  وحتقيقاهتا  النور  رسائل  شأن  رفعة  أن  يعتقدون  إهنم  نعم، 
كل  وكأن  أحد،  مع  أتكلم  أن  يريدونني  فال  واحلرية،  العجب  يأخذهم  هنا  ومن   .أفكار
من  يمنعونني  وهلذا  طالب  النور!  من  غيوراً  طالباً  مبارشة  سيكون  ويواجهني  يقابلني  من 
املقابلة مع أي أحد كان. حتى إن رئيس الشؤون الدينية قال: «كل من يقابله ينجذب إليه، 

إن جاذبيته قوية».
بمعنى أن مصلحتنا تقتيض أن أودع شؤوين إليكم اآلن. وما لديكم من دفاعايت القديمة 

واجلديدة تشرتك بدالً عني يف مشاوراتكم بعضكم مع بعض، فهي كافية هلذا األمر».(١)
مضاعفة الثواب

«إخويت األعزاء الصديقني!
دَ إىل القلب، فلقد حزنت ألحوال  رَ انتابني اليوم قلق وحزن ألجلكم بإخطار معنوي وَ
ويف  العيش.  مهوم  عىل  قلقهم  جراء  من  من  السجن  حاالً  اخلروج  يف  يرغبون  الذين  إخواننا 

الدقيقة التي فكرت يف هذا، وردت خاطرة ميمونة إىل القلب مع حقيقة وبرش هي أنه:  
فالعبادات  أيام  مخسة  بعد  عظيمة  ألثوبة  احلاملة  جداً  املباركة  الثالثة  الشهور  ستحل 
رجب  شهر  ففي  األوقات  سائر  يف  أمثاهلا  بعرش  كانت  إن  احلسنة  إذ  بأضعافها،  فيها  مثابة 
تتجاوز مائة حسنة ويف شهر شعبان تزيد عىل ثالثامئة حسنة، ويف شهر رمضان املبارك ترتفع 
إىل األلف حسنة، ويف ليايل اجلمع فيه إىل اآلالف، ويف ليلة القدر تصبح ثالثني ألف حسنة. 
ب املرء هذه األرباحَ  وق أخروية سامية رفيعة للتجارة، بحيث تُكسِ نعم، إن الشهور الثالثة سُ
.. وهي مشهر عظيم ومعرض ممتاز ألهل احلقيقة والعبادة..  والفوائد األخروية الكثرية جداً
الشهور  هذه  فقضاء  شهور..  ثالثة  خالل  سنة  بثامنني  اإليامن  ألهل  عمراً  من  تضْ التي  وهي 
الثالثة يف املدرسة اليوسفية التي تكسب ربحاً بعرشة أمثاهلا. ال شك أنه ربح كبري وفوز عظيم. 

فمهام كانت املشقات فهي عني الرمحة.
والعمل  النورية  اخلدمة  حيث  من  كذلك  فهي  العبادة،  حيث  من  هكذا  األمر  أن  فكام 
لنرش رسائل النور، إذ تتضاعف اخلدمات إىل مخسة أضعافها باعتبار النوعية إن مل تكن باعتبار 

(١) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
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الكمية، ألن القادمني واملغادرين لدار الضيافة هذه (السجن) يصبحون وسائط لنرش دروس 
. ثم إن كان هناك يشء  النور، وقد ينفع أحياناً إخالص شخص واحد بمقدار عرشين شخصاً
من املشقات واملضايقات فال أمهية له إزاء انتشار رس اإلخالص املوجود يف رسائل النور بني 
صفوف  املسجونني الذين هم أحوج الناس إىل ما يف الرسائل من سلوان والسيام ممن ترسي 

يف عروقهم بطوالت سياسية. 
وق اآلخرة وقد دخل  أما من حيث مهوم العيش، فمن املعلوم أن هذه الشهور هي سُ
بعضكم هذا  السجن بدالً عن الكثريين من الطالب، بل إن بعضكم قد دخله بدالً عن األلف. 

فال شك أنه ستكون هلم مساعدات وإمدادات ألعاملكم اخلارجية.
هكذا وردت اخلاطرة وفرحتُ هبا فرحاً تاماً وعلمت أن البقاء هنا إىل العيد نعمة إهلية 

عظيمة».(١)
حول فكرة املهدية

«هناك أمارات أعلمُ منها أن أعداءنا اخلفيني حياولون النيل من رسائل النور والتقليل 
أن  عون  ويدّ فيها  السياسية-  الناحية  -من  املهدية  فكرة  وجود  م  هْ وَ فينرشون  قيمتها،  من 
هلذه  هلم  سند  عىل  يعثروا  أن  عسى  ويدققون  ويبحثون  الفكرة،  هلذه  وسيلة  النور  رسائل 
هلؤالء  أقول  وأنا  األوهام.  هذه  من  نابع  له  أتعرض  الذي  العذاب  ولعل  الباطلة.  األوهام 

 الظاملني املتسرتين وللذين يسمعون هلم ويعادوننا:
أجعل  ومل  حدي  أجتاوز  ومل  االدعاء،  هذا  بمثل  أقم  مل  إنني  حاش!...  ثم  «حاش!... 
احلقائق اإليامنية وسيلة شخصية أو أداة لنيل الشهرة واملجد، وإن السنوات الثالثني األخرية 
خاصة من عمري البالغ مخسة وسبعني عاماً تشهد وتشهد رسائلُ النور البالغة مائة وثالثني 

رسالة، ويشهد اآلالف من األشخاص الذين صادقوين حق الصداقة هبذا. 
أجل، إن طالب  النور يعرفون هذا، كام أنني رسدت احلجج التي أظهرت يف املحاكم 
عَ من أجل مقام أو مرتبة لشخيص أو من أجل احلصول عىل مرتبة أو مقام أو شهرة  أنني مل أسْ
معنوية أو أخروية، بل سعيت بكل ما أملك من قوة لتوفري خدمة إيامنية ألهل اإليامن، وربام 

(١) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
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فــيــون                                                                                     ٤٧٧ أ ســجــن    فــي 

كنت مستعداً ال للتضحية باملراتب الدنيوية الفانية وحدها بل -إن لزم األمر- بالتضحية حتى 
باملراتب األخروية الباقية حليايت يف اآلخرة، مع أن اجلميع يسعون للحصول عىل هذه املراتب، 
ويعلم أصدقائي املقربون بأنني -إن لزم األمر- أقبل ترك  اجلنة والدخول إىل جهنم من أجل 
يف  عليه  وبرهنت  هذا  ذكرت  وقد  اإليامن(١)  من  أهل  املساكني  بعض  إلنقاذ  وسيلة  أكون  أن 
خلدمتي  اإلخالص  عدم  إسناد  االهتام  هبذا  يرومون  ولكنهم  الوجوه،  بعض  من  املحاكم 
اإليامنية والنورية، ويرومون كذلك التقليل من قيمة رسائل النور وحرمان  األمة من حقائقها.
يستغلون  مثلهم  اجلميع  أن  يتومهون  أم  وأبدية؟  باقية  الدنيا  أن  التعساء  هؤالء  أيتوهم 
الدين واإليامن يف مصالح دنيوية؟ إن هذا التوهم يقودهم إىل اهلجوم عىل شخص حتد  أهل 
للتضحية  مستعد  وهو  الدنيوية،  بحياته  اإليامن  خدمة  سبيل  يف  وضحى  الدنيا  يف  الضاللة 
بحياته األخروية إن لزم األمر يف سبيل هذه اخلدمة. وأنه غري مستعد ألن يستبدل ملك الدنيا 
كلها بحقيقة إيامنية واحدة، كام رصح يف املحاكم، ويقودهم إىل اهلجوم عىل شخص هرب بكل 
قوته من السياسة ومن مجيع مراتبها املادية منها وما يشمّ منها معنى السياسة سواءً أكانت من 
ل عذاباً ال مثيل له طوال عرشين عاماً، ومع ذلك  قريب أو بعيد وذلك برس اإلخالص، وتحمّ
أقل  النفس-  جهة  من  شخصه  يعد  إنه  ثم  السياسة.  إىل  اإليامين-  املسلك  يتنـزل -حسب  مل 
نفسه  يعد  أنه  ومع  له،  واستغفارهم  دعاءهم  دوماً  ينتظر  فهو  لذا  طالبه،  من  كثري  من  مرتبة 
بعضاً  اخلاصة  رسائلهم  يف  إليه  أسندوا  اخللص  إخوانه  بعض  أن  إال  أمهية،  ذي  وغري  ضعيفاً 
من فضائل النور، وذلك لكونه ترجماناً للفيوضات اإليامنية القوية التي استمدوها من رسائل 
النور، ومل خيطر بباهلم يف ذلك أي معنى سيايس، بل عىل جمر العادة، ذلك ألن اإلنسان قد 
خياطب شخصاً عادياً ويقول له: «أنت ويل نعمتي... أنت سلطاين». أي يعطون له -من زاوية 
حسن الظن- رتباً عالية ال يستحقها، وهي أكثر ألف مرة من رتبته ومن قيمته. وكام هو معلوم 
فإن هناك عادة قديمة جارية مقبولة -مل يعرتض عليها أحد- فيام بني الطالب وبني أساتذهتم 
وهي قيام الطالب بمدح مبالغ فيه ألساتذهتم قياماً منهم بحق الشكر، ووجود بعض التقاريظ 
(١) ذكر يل األخ «حممد فرنجي» وقال: كنت أزور األستاذ مراراً، وكان يقول يف أكثر من مرة: لقد رضيت بدخول جهنم 
يدخل  كيف  إذ  يشء،  نفيس  يف  فوقع  له.  األخرية  زياريت   لد نفسه  القول  وكرر  واحد.  شخص  إيامن  إنقاذ  ألجل 
 .. جهنم من كان سبباً هلداية أناس كثريين جداً؟. وإذا باألستاذ يعتدل يف فراشه ويشري إىل بيده ويقول: ليس خالداً

.. بل مثلام يدخل أحدهم جهنم من جراء ذنب ثم يدخل إىل  اجلنة. ليس خالداً
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٤٧٨                                                                                                            سيرة ذاتية   

واملدح املبالغ فيه يف خامتة الكتب املقبولة.. فهل يعد هذا ذنباً بأي وجه من الوجوه؟ صحيح أن 
املبالغة تعد يف جانب منها خمالفة للحقيقة، ولكن شخصاً مثيل ليس له أحد، ويعاين من الغربة 
ومساعدوه…  معاونوه  عنه  يبتعد  لكي  عديدة  أسباب  وهناك  كثريون،  أعداء  وله  يعاين،  ما 
املساعدين  هلؤالء  املعنوية  الروح  من  أشدّ  أن  اإلنصاف  عن  البعيدون  هؤالء  علىّ  أفيستكثر 
كرس  دون  ول  وأحُ واهلرب  االبتعاد  من  أنقذهم  وأن  العديدين،  ضد  املعارضني  واملعاونني 
ل هذا املديح إىل رسائل النور وال أردهم رداً  وّ محاستهم املتجلية يف مدحيهم املبالغ فيه، وأن أُحَ
كامالً وقاطعاً؟ وهكذا يظهر مد ابتعاد بعض  املوظفني الرسميني عن احلق أو عن القانون 
وعن اإلنصاف عندما حياولون أن ينالوا من اخلدمة اإليامنية التي يؤدهيا شخص بلغ من العمر 

عتياً وهو عىل أبواب القرب، وكأن هذه اخلدمة مسخرة لغرض من أعراض الدنيا.
(١).«« ﴾G F E D C ﴿  إن آخر ما نقول: لكل مصيبة

قراءة الرسائل ال تورث السأم
املحاكم،  أمام  بالدفاعات  جزئياً  ذهني  اشتغال  عىل  األيام  هذه  يف  أتأسف  كنت  «بينام 

ورد إىل القلب ما يأيت:
إن ذلك االنشغال هو كذلك اشتغال علمي، إذ هو خدمة يف سبيل نرش احلقائق اإليامنية 

وحتقيق حريتها وانكشافها؛ فهو نوع من العبادة من هذه اجلهة.
وأنا بدوري كلام وجدت ضيقاً يف نفيس بارشت بمطالعة مسائل النور بمتعة ولذة، رغم 
أنى اطلعت عليها مائة مرة. حتى وجدت «الدفاعات» هي كذلك مثل رسائل النور العلمية.

ولقد قال يل أحد إخواين: «إنني أشعر بشوق وحاجة إىل تكرار قراءة «رسالة احلرش» 
وإن كنت قد قرأهتا ثالثني مرة».(٢)

الكريم  القرآن  حلقائق  عاكسة  مرآة  هي  التي  النور  رسائل  أن  هذا:  كالمه  من  فعرفت 
وتفسري قيم أصيل له، قد انعكست فيها أيضاً مزية رفيعة للقرآن الكريم أالَ وهي عدم السأم 

من قراءهتا».
(١) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.

(٢) املالحق، ملحق قسطموين.
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فــيــون                                                                                     ٤٧٩ أ ســجــن    فــي 

بث السلوان
يقني! «إخويت األعزاء الصدّ

باملصائب،  للمبتلني  وبخاصة  الزمان،  هذا  يف  سيام  وال  الدنيا،  هذه  يف  عالج  أنجع  إن 
وإدخال  اآلخر،  أحدهم  تسلية  هو  قاتم  ويأس  شديد  ضجر  انتاهبم  الذين  النور  ولطالب 
وتلطيف  والسأم،  واحلزن  الضيق  جراحات  وضامد  املعنوية  قوته  وإمداد  قلبه،  يف  الرسور 
قلبه املغموم، كأخ حقيقي مضح. إذ األخوة احلقة واألخروية التي تربطكم ال تتحمل التحيز 

واإلغاظة.
فأنا أعتمد عليكم كلياً وأستند إليكم، وأنتم عىل علم بقراري وعزمي بأنني عازم عىل 
أن أضحى مسروراً ألجلكم أنتم بروحي، ال براحتي ورشيف فحسب، بل قد تشاهدون هذا 
، حتى إنني أقسم لكم: إنه منذ ثامنية أيام يتأمل قلبي من عذاب شديد، من جراء حادثة  مني فعالً
مها اآلخرََ بدالً من  أن يكونا  تافهة سببت دالالً ظاهرياً بني ركنني من أركان النور فأحزن أحدُ
مبعث سلوان. فصرختْ روحي وقلبي وعقيل معاً، وبكت قائلة: «أواه! أواه! الغوث الغوث 
يا أرحم الرامحني، احفظنا وأجرنا من شياطني اجلن واإلنس، وامأل قلوب إخواين بالوفاء التام 

ة الصادقة والشفقة الكاملة». واملحبة اخلالصة واألخوّ
منتهى  يف  قضيتنا  فإن  مهمتي!  يف  أعينوين  احلديد!  صالبة  الصلبني  الثابتني  إخويت  فيا 
واطمئناين  ثقتي  لشدة  مهاميت،  مجيع  املعنوي  شخصكم  إىل  سلمت  فلقد  واحلساسية،  الدقة 
بكم، فعليكم إذن أن تسعوا -ما وسعكم- إلمدادي وعوين، فعىل الرغم من أن احلادثة تافهة 

جزئية، فإن وقوع شعرة، مهام كانت صغرية يف عيننا تؤمل، ويف ساعتنا توقفها..»(١)
احلذر من اهتزاز املحبة

«إخواين األوفياء  املخلصني!
اإلخالص  ورس  اإلخالص  ملعة  دساتري  استعامل  الوجوب  بدرجة  علينا  حتتم  لقد 
نملك  ما  وبكل   ، سبيالً ذلك  إىل  استطعنا  ما  اآلخر،  للبعض  بعضنا  وجتاه  بيننا  فيام  احلقيقي 
يّن ثالثة أشخاص، منذ ثالثة شهور، ليُلقوا الفتور فيام  من قوة. إذ علمت بخرب يقيني أنه قد عُ

(١) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
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٤٨٠                                                                                                            سيرة ذاتية   
بني اإلخوة األوفياء هنا باستغالل اختالف األفكار واملشارب فيام بينهم، وعاملني عىل تثبيط عزائم 
األقوياء منكم، وبث الشبهات واألوهام واخلوف يف قلوب الرقيقني منهم، القلييل الصرب والتحمل، 

جلعلهم يتخلون عن القيام بخدمة النور ليمددوا مدة حماكمتنا دون سبب.
إن  إذ  قلوبكم،  ربطت  التي  الصادقة  الصميمية  املحبة  تلك  هتتز  أن  وإياكم  حذار!  فحذار.. 
ة واملحبة بقدر ذرة واحدة ترضنا أيّام رضر. ألن بعض علامء الدين يف  «دنيزيل»  اهتزازاً طفيفاً يف األخوّ
تنا إن استوجب  رخيصة يف سبيل أخوّ بأرواحنا  ابتعدوا عنا بسبب تزعزع طفيف ونحن نضحي  قد 
توتر  يسببه  مما  اآلخر  من  أحد  يضجرنّ  فال  لذا  واإليامنية.  القرآنية  خدمتنا  تقتضيه  ما  وهذا  األمر، 
ألخيه  حمبته  بزيادة  منكم  كل  ليسعَ  بل  آخر،  سبب  أي  ومن  الشديد  الضيق  عن  الناجم  األعصاب 
ل نفسه التقصري بكامل التواضع والتسليم، وإال فسوف نترضر  وزيادة صميميته وإخالصه له وليحمّ
عظيم الرضر، إذ تصبح احلبة الصغرية قبة عظيمة تستعيص عىل اإلصالح. أخترص الكالم هنا محيالً 

املوضوع إىل فراستكم».(١)
أفضل مكان لالجتامع

يقني الثابتني يف خدمة القرآن، يا من ال يتهربون منا من شدة الضيق! «إخويت األعزاء الصدّ
أحزنتني نفيس اآلن يف التفكري ألجلكم، جراء ضيق مادي ومعنوي، ولكن.. إذا بخاطر يرد 
إىل القلب وهو أنكم لو حتملتم عرشة أضعاف هذه املشقات واملتاعب وبصورة أخر لكانت زهيدة 

يف سبيل لقاء أحد من اإلخوة هنا لقاء عن قرب.
ثم من الرضورة بمكان أن يكون لطالب النور كل بضع سنني اجتامع جيتمعون فيه دفعة واحدة، 
كام كان  أهل احلقيقة سابقاً جيتمعون مرة أو مرتني كل سنة ويديمون فيه مسامراهتم وحماوراهتم عىل 
إىل  الدروس  بإلقاء  املتسم  ومسلكها  الروحية،  والرياضة   بالتقو املكلل  النور  رسائل  مرشب  وفق 
الناس كافة وإىل املحتاجني خاصة بل حتى إىل  املعارضني، وألجل إنطاق الشخص املعنوي يف دائرهتا، 
أمامه  هتون  بحيث  األغراض،  هلذه  جداً  ومالئم  النور  لطالب  مكان  أفضل  هذه  اليوسفية  فاملدرسة 

املشقات حتى لو كانت ألف مشقة وضيق. 
سجوننا  يف  لسآمتهم  للنور  العمل  ميدان  من  وانسحاهبم  الضعفاء  إخوتنا  بعض  اجتناب  إن 
السابقة كان خسارة جسيمة حلقت هبم، بينام مل يلحق أي رضر برسائل النور وطالهبا، بل انضم بدالً 

منهم من هو أكثر ثباتاً وإخالصاً منهم.
وحيث إن امتحان الدنيا عابر ويميض برسعة، ويسلّم لنا ثوابه وثمراته، فعلينا االطمئنان إىل 

العناية اإلهلية شاكرين ربنا من خالل الصرب».(٢)
(١) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
(٢) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
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فــيــون                                                                                     ٤٨١ أ ســجــن    فــي 
ما نعمله يف الليايل املباركة

إخويت األعزاء الصديقني ويا زمالء الدراسة يف هذه « املدرسة اليوسفية»!
إن الليلة القادمة هي ليلة النصف من شعبان، وهي بمثابة نواة سامية لسنة كاملة، ونوع من 
برنامج للمقدرات البرشية، لذا تكتسب هذه الليلة قدسية من ليلة القدر. فمثلام احلسنات تتضاعف 
إىل ثالثني ألف ضعف يف ليلة القدر، يرتفع العملُ الصالح وكل حرف من احلروف القرآنية يف ليلة 

النصف من شعبان إىل عرشين ألف ثواب.
فلئن كانت  احلسنة بعرشة أمثاهلا يف سائر األوقات، ففي الشهور الثالثة ترتفع إىل املائة وإىل األلف، 
ويف هذه الليايل املشهورة ترتفع إىل عرشة آالف، وعرشين ألفاً، وثالثني ألفاً من احلسنات. فهذه الليايل 
املباركة تعدل عبادة مخسني سنة، لذا فاالنشغال - قدر املستطاع - بتالوة القرآن  الكريم واالستغفار 

والصلوات عىل الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص يف هذه الليلة ربح عظيم جدا.(١) 
أُضحي بكل يشء يف سبيل النور

«إخويت األعزاء الصديقني!
نبارك من كل قلوبنا وأرواحنا حلول شهر رمضان املبارك ونسأله تعاىل أن جيعل ليلة القدر لكم 
خيراً من ألف شهر. آمني.. ويقبلها سبحانه منكم يف حكم ثامنني سنة من العمر املقيض بالعبادة.. آمني.

إنني أرىض بجميع املشقات اآلتية عىل شخيص وبكل رسور وامتنان وبكل ما أملك من روح 
وجسد بل حتى بنفيس األمارة، يف سبيل سالمة رسائل النور وسالمتكم أنتم. فكام أن  اجلنة ليست 

رخيصة فإن جهنم كذلك ليست زائدة عن احلاجة.
بنا  أعداؤنا  ينـزهلا  التي  املظامل  فإن  برسعة،  عابرة  وماضية  فانية  ومشقاهتا  الدنيا  كانت  وملا 
 املتسرتون سننتقم منهم ونثأر ألنفسنا بأضعاف أضعافها بل بامئة ضعف، وذلك يف املحكمة الكرب

وجزء منها يف الدنيا.
 فنحن بدالً من احلقد والغضب عليهم نأسف عىل حاهلم.

اإلهلية  املقادير  به  جتري  ملا  واالستسالم  اهللا  عىل  التوكل  فعلينا  هذه،  هي  احلقيقة  دامت  فام 
اجلميل  بالصرب  والتحيل  احلذر،  أخذ  مع  القلق.  يساورنا  أن  دون  من  حتمينا،  التي  اإلهلية  والعناية 
األيام  يف  هنا  إخوتنا  مع  املباركة  واملسامرة  األلفة  ووشائج  املحبة  أوارص  وشدّ  اجلزيل،  والشكر 
اجلميل  والسلوان  اخلالصة  ة  األخوّ من  جوّ  يف  وقضائه  رمضان،  شهر  املبارك  الشهر  هلذا  املباركة 
وحماولة  األلف،  إىل  الثواب  يرفع  الذي  الشهر  هذا  يف  باألوراد  واالنشغال  الوثيق،  والرتابط 

(١) الشعاعات،  الشعاع الرابع عرش 
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٤٨٢                                                                                                            سيرة ذاتية   
وذلك  العلمية،  بدروسنا  االهنامك  بل  الفانية  العابرة  اجلزئية  املضايقات  هبذه  االكرتاث  عدم 

حظ عظيم يؤتيه اهللا من يشاء.
حتى  واستقراءها  العسري  االمتحان  هذا  يف  جيداً  تأثيراً  املؤثرة  النور  دروس  وإن  هذا 

للمعارضني فتوحات  نورية هلا أمهيتها وقيمتها.
ذلك  إىل  حاجة  ما  دون  طالب  النور  من  طالباً  كونه  إخواننا  بعض  إنكار  إن  حاشية:  
عمل  أنه  رغم  رضورة،  دون  من  السابقة  اجلليلة  النورية  خلدماهتم  وسرتهم   (...) والسيام 

سيئ. إالّ أن خدماهتم السابقة تدعونا إىل الصفح عنهم وعدم االستياء منهم».(١)
التفسري نوعان

«إخويت األعزاء الصديقني!
:  ربام كان عدد منا يسافر ألداء فريضة احلج يف هذه السنة لو كان السفر إليه حراً  أوالً
، ويمنح خدمتنا  مسموحاً به.(٢) نسأل اهللا تعاىل أن يقبل نياتنا هذه وكأننا سافرنا إىل احلج فعالً
باملضايقات  املليئة  األحوال  هذه  نعاين  ونحن  احلج  كثواب  عظيماً  ثواباً  والنورية  اإليامنية 

واملشقات.
الكالم.  هذا  كررنا  لقد  الكريم.  للقرآن  وحقيقي  قيم  تفسري  النور  رسائل  إن    : ثانياً

وخطر اآلن للقلب بيان حقيقته وذلك لعدم وضوح معناه احلقيقي:
التفسري نوعان: 

األول:  التفاسري املعروفة التي تبني وتوضح وتثبت معاين عبارات القرآن الكريم ومجله 
وكلامته.

الكريم،  للقرآن  اإليامنية  احلقائق  وإثبات  وبيان  إيضاح  هو  التفسري:   من  الثاين  القسم 
. إثباتاً مدعماً باحلجج الرصينة والرباهني الواضحة. وهلذا القسم أمهية كبرية جداً

أما التفاسري املعروفة واملتداولة فإهنا تتناول هذا النوع األخري من التفسري تناوالً مجمالً 
(١) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.

.١٩٤٧ سنة  يف  يف  تركيا  مرة  ألول  احلج  إىل  بالسفر  سمح   (٢)
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فــيــون                                                                                     ٤٨٣ أ ســجــن    فــي 

. إالّ أن رسائل النور اختذت هذا القسم أساساً هلا مبارشة. فهي تفسري معنوي للقرآن  أحياناً
الكريم بحيث تلزم أعتى  الفالسفة وتسكتهم».(١)

ال نظري لرتابطكم
«إخواين األعزاء الصديقني!

. فقد سألوين ما ييل: لقد طُرح عليّ سؤال ذو مغز هام، من مصدر هام جداً
عىل الرغم من أنكم لستم مجعية؛ وذلك بشهادة ثالث حماكم أصدرت حكمها بالرباءة 
هبذا الصدد؛ وبعد أن أخذت ست واليات عىل عاتقها مهمة الرصد والتجسس طوال عرشين 
ة من أساسها.. عىل الرغم  عاماً، وتبيّن هلا يف النهاية أن ال عالقة لكم بتلك التهمة، وأهنا مختلَقَ
من ذلك كله، فإن العالقة التي تربط «طالب  النور» بعضهم ببعض ال يوجد هلا نظري يف أي 

 : مجعية أو هيئة.. فهال تفضلتم بإيضاح هذه املسألة وحل تلك املعضلة؟ فأجبتهم قائالً
يربأون  وأهنم  خاصة  يكونوا..  ولن  مجعية،  شبه  أو  مجعية  ليسوا  طالب  النور  إن  نعم، 
أو  شخصية  ألغراض  ل  تتشكَّ التي  اجلمعيات  من  النوع  ذلك  إىل  ينتموا  أن  عن  بأنفسهم 
مجاعية، مستهدفة كسب املنافع السياسية أو الدنيوية -إجيابية كانت تلك املنافع أم سلبية- بيد 
موا ماليني  أن أبناء وبنات وأحفاد أبطال هذا الوطن القدامى من فدائيي اإلسالم، الذين قدّ
ة والرىض- يف سبيل نيل مرتبة الشهادة، ال بد أهنم قد ورثوا حظاً من  األرواح -بكامل المسرّ
روح تلك التضحية والفداء حتى أظهروا تلك العالقة اخلارقة التي دفعت أخاهم هذا العاجز 

الضعيف إىل القول أمام حمكمة  «دنيزيل»:
إن احلقيقة التي افتدهتا ماليني األبطال برؤوسهم، فداء هلا رؤوسنا أيضا.

قال هذه اجلملة باسمهم، وأسكت املحكمة، تاركاً إياها يف حرية وتقدير  وذهول.
بمعنى أن يف طالب  النور فدائيني حقيقيني خالصني خملصني هللا ال يريدون إالّ وجهه 
واإلفساد  الضاللة  وأهل  والشيوعيون  املاسونيون  جيد  فلم  اآلخرة.  واحلياة  رضاه  ونيل 
النوريني  أولئك  لدحر  وسيلة  اخلطرة،  املنظامت  من  وأمثاهلم  والطاشناق  واإلحلاد  والزندقة 

(١) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
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٤٨٤                                                                                                            سيرة ذاتية   
أال  شوكتهم..  وكرس  تشتيتهم  بغية  مطاطة  قوانني  بوساطة  العدلية  ودوائر  باحلكومة  فغرروا 
األبطال  عدد  لزيادة  وسيلة  سيكونون  بل  اهللا  بإذن  منهم  شيئا  ينالون  فال  أعامهلم!  حبطت 

املضحني للنور واإليامن».(١)
ال بد من االمتحان والتمحيص

«إخواين األعزاء ذوي الشفقة والوفاء!
لقد اشتد عليّ منذ يومني أثر الرشحة (الزكام) سواء يف رأيس ويف أعصايب. ففي مثل 
وحشة  ضايقتني  ولكن  بلقائهم،  والتسيل  باألصدقاء  األُنس  إىل  بحاجة  أشعر  احلاالت  هذه 

االنفراد والتجريد العجيب مضايقة شديدة، فورد إىل القلب شكو عىل هذه الصورة.
لِمَ هذا التعذيب؟ وما فائدته خلدمتنا يف سبيل القرآن واإليامن؟ 

وفجأة أُخطر للقلب صباح هذا اليوم، اآليت:
ليخلص  عدة  مرات  املحك  يف  الدقيق  ومتييزكم  القايس،  االمتحان  هذا  دخولكم  إن 
بقاء   مد ملعرفة  ظاملة  بتجارب  وناحية  جانب  كل  من  واختباركم  النحاس،  عن  الذهب 
حظوظ نفوسكم األمارة ودسائسها ومن ثم متحيصكم بثالث ممحصات، كان ضرورياً جداً 
خلدمتكم التي هي خالصة لوجه احلق واحلقيقة، لذا سمح القدر اإلهلي والعناية الربانية به، 
ألن اإلعالن عن هذه اخلدمة السامية، يف ميدان امتحان كهذا، جتاه معارضني عنيدين ظَلَمة 
واحلقيقة  احلق  من  نابعة  القرآنية  اخلدمة  هذه  أن  يفهمون  الناس  جعل  حجة..  بأتفه  يتشبثون 
منافع  وال  شخيص  غرض  وال  غرور،  وال  أنانية  وال  خداع  وال  حيلة  تداخلها  وال  مبارشة، 
دنيوية وأخروية، إذ ما كان عوام املؤمنني يثقون هبا لوال هذا االمتحان، حيث كان لسان حاهلم 
يعملون  ربام  ويقولون:  املؤمنني  خواص  ويرتاب  وخيدعونا.  بنا  ليغرروا  يقولون  ربام  يقول: 
بعض  يفعله  كام  لإلعجاب،  ونيالً  هبم  الناس  لثقة  وكسباً  معينة،  مقامات  إىل  وصوالً  هكذا 
أهل املقامات املعنوية. وعندئذ ال يثقون باخلدمة. ولكن بعد االبتالء، اضطر حتى أعتى عنيد 

مرتاب إىل التسليم باألمر. لذا إن كانت مشقتكم واحدة فإن ربحكم ألف إن شاء اهللا».(٢)
(١) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
(٢) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
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فــيــون                                                                                     ٤٨٥ أ ســجــن    فــي 

سلوان ذو حقيقة يزيل مصائبي املضجرة
ل املشقات إىل رمحات ومرسات. « األول:  تحوُّ

الثاين:  االنرشاح النابع من الرىض والتسليم لعدالة القدر اإلهلي.
الثالث:  الرسور الناشئ من رعاية العناية اإلهلية اخلاصة بطالب النور.

الرابع:  اللذة الناشئة من زوال املصيبة التي هي عابرة.
اخلامس:  األثوبة العظيمة.

السادس:  عدم التدخل يف مشيئة اهللا.
السابع:  حصول أخف اجلراحات وأقل املشقات عند أشد اهلجوم رشاسة.

يْنَ اآلخرين. الثامن:  تضاؤل املصيبة بدرجات كثرية بالنسبة للمبتلَ
التاسع:  الفرح املنبعث من تأثري اإلعالنات الرفيعة عن االنتهاء من االمتحان العسري 

يف خدمة النور واإليامن.
فهذه املرسات املعنوية التسع، عالج لذيذ ومرهم لطيف إىل حدّ ال يمكن تعريفه لتهدئة 

آالمنا الشديدة».(١)
ما يقوله القدر لنا

«إخويت األعزاء الصديقني!
وهتدر  احلج  متنع  مستبدة  وزارة  حكم  زمن  يف  هو  السجن  لنا  مكان  أفضل  إن    : أوالً
الفقار»  «ذو  بمصادرة  تكرتث  وال  بنا،  الظلم  أشد  بإنزال  وتسمح  وحتظره،  زمزم  ماء 
وال  قانوين،  سند  وبال  قصداً،  تعذيبنا  يتولون  الذين  درجة  املوظفني  وترفع  النور»  و«رساج 
بلسان  مساكننا  من  املنطلق  املظلومني  بكاء  بكائنا  إىل  وال  املرتفعة  أصواتنا  إىل  السمع  تلقي 
احلال. إن أفضل مكان لنا يف فرتة حكم هذه الوزارة هو  السجن. إالّ أنه إذا نُقلنا إىل سجن 

. آخر فستحل السالمة كلياً
(١) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
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٤٨٦                                                                                                            سيرة ذاتية   
:  كام أهنم محلوا أبعد الناس عنا باإلكراه عىل قراءة أخص الرسائل رسية. كذلك  ثانياً
مجاعة  أهل  احتاد  يف  املوجودة  اإلسالمية  ة  األخوّ ألن  مجعية.  لنشكل  وبإرصار  دفعاً  يدفعوننا 
التام  والفداء  اجلادة  بالتضحية  مكلالً  طاهراً  خالصاً  نمواً  طالب  النور   لد نمت  قد  اإليامن 
الذي ورثوها عن أجدادنا األوائل املاليني األبطال الذين ضحوا بكامل الشوق بأرواحهم يف 
سبيل حقيقة، فارتبط النوريون بتلك احلقيقة ارتباطاً وثيقاً بحيث ال يدع حاجة حلد اآلن إىل 

تشكيل منظامت، سياسية كانت أم رسمية علنية كانت أم رسية.
فهم  علينا،  أولئك  اإلهلي  القدر  يسلط  بحيث  احلارض  الوقت  يف  حاجة  فهناك  إذن 
نوا بإخالص تام  يقرتفون الظلم بإسناد مجعية موهومة إلينا. والقدر اإلهلي يقول لنا: لِمَ مل تكوّ

نَا صفعة تأديب بأيدهيم، وقد عدل».(١) وبتساند تام  حزبَ اهللا احلقيقي؟ فصفعَ
ال عالقة لنا باملنظامت

. «إن االعتداء واهلجوم يف هذه املرة قد شن يف دائرة واسعة جداً
عىل  بنيت  مرسومة  خطة  وفق  هامجوا  والوزراء،  احلكومة  رئيس  من  كل  نَا  هاجمَ فقد 
للمنافقني  الكاذبة  اإلخباريات  إن  كثرية،  وبأمارات  خرب  من  تلقيته  ما  فحسب  رهيبة.  أوهام 
إحياء  إىل  الداعية  باملنظمة  وثيقاً  وارتباطاً  قوية  عالقة  لنا  قوا  لفّ املاكرة  وبدسائسهم  املتخفني، 
مقدمتهم  يف  كأننا  أظهرونا  بل  للطريقة  النقشبندية.  الرسية  وباجلمعية  اإلسالمية،  اخلالفة 
ورائدوهم. حتى ساقوا احلكومة إىل اضطراب وقلق كبري، مبينني املجموعات الكبرية لرسائل 
هناك  والقبول  الرىض  كسبت  التي  اإلسالمي  واملرسلة  إىل  العامل  إسطنبول  يف  املجلدة  النور 
دليالً عىل نشاط النوريني. فقذفوا يف روع احلكومة اخلوف واهللع وأثاروا عرق الغرية واحلسد 
جعلوهم  حتى  لد  املوظفني  والشكوك  األوهام  وهيجوا  الرسميني،  العلامء   بعض   لد
ضدنا. وقد حسبوا أن هناك وثائق كثرية وأمارات عديدة تديننا، واعتقدوا كأن سعيداً اجلديد 
من  يتناهى  ال  بام  هللا  احلمد  ولكن  بالنظام.  فيخل  القديم،  كان  سعيد  كام  األوضاع  يتحمل  ال 
أن  يستطيعوا  مل  فهم  الواحد،  إىل  األلف  من  املصيبة  تلك  وطء  فّف  خَ فلقد  والشكر،  احلمد 
، فكيف جيدوهنا؟  يعثروا عىل أية عالقة كانت مع املنظامت واجلميعات فهي غري موجودة أصالً

(١) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
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فــيــون                                                                                     ٤٨٧ أ ســجــن    فــي 

غري  تافهة  جزئية  أمور  وإسناد  واالفرتاءات  األكاذيب  اختالق  إىل  العام  اضطر  املدعي  وهلذا 
ذات مسؤولية إلينا.

فام دامت احلقيقة هي هذه، فقد نجونا إذاً نحن ورسائل النور من تسع وتسعني باملائة 
من املصيبة، لذا ينبغي لنا انتظار رعاية العناية اإلهلية وترقبها بالشكر والصرب والترضع لتتجىل 
إىل  العون  يد  نمدّ  وأن   الشكو وليس  شكر  ألف  بل  الشكر  إذن  فعلينا   . كامالً تجلياً  علينا 

القادمني واملغادرين هلذه املدرسة اليوسفية وتسليتهم بدروس النور».(١)
تأليف رسالة احلجة الزهراء(٢)

وقوية  عظيمة  رسالة  احلقيقة  يف  أهنا  إالّ  صغرية،  رسالة  ظاهراً  الدرس  هذا  «يبدو 
. وهي فاكهة إيامنية وثمرة قرآنية فردوسية أينعت من حيايت التفكرية ومن احتاد  وواسعة جداً

علم اليقني وعني اليقني يف حياة النور املعنوية التحقيقية.(٣)
وعىل الرغم من قيام طالب  النور بأداء وظيفتهم.. يف تبليغ حقائق رسائل النور بجد 
وإخالص، يف كل ردهة من ردهات  السجن، فإن هذه الردهة اخلامسة الشبيهة بموضع انزواء 

الزاهدين تتجدد دائماً وتتبدل، فهي إذن أحوج ما تكون إىل دروس النور.
(١) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
(٢) تأليفاته األخر يف سجن  أفيون:

١- الرجاء اخلامس عرش من اللمعة السادسة  والعرشين (الشيوخ).  
٢- الشعاع الرابع عرش عبارة عن مكاتيب توجيهية إىل طالبه العاملني، يبلغ عددها مائة وواحداً وتسعني مكتوباً مع   

واحد وعرشين دفاعاً من الدفاعات.
٣- املقام الثاين من الكلمة الثالثة عرشة، الذي هو عبارة عن قسم من مكاتيب سجن  أفيون موجهة إىل الشباب وإىل   

 املسجونني والتي ضمت فيام بعد يف «مرشد الشباب». 
يبلغ جمموع صفحات تأليفات األستاذ يف سجن  أفيون مخسامئة صفحة، كام يبلغ جمموع صفحات تأليفاته جميعاً إىل   

هناية سجن  أفيون مخسة آالف صفحة. (ب) ١٣٠٥/٣.
يذكر   بايرام يوكسل: كانت كتابة رسائل النور واالنشغال هبا شغلنا الشاغل مع إخواننا من طالب رسائل النور يف   
 السجن.فعندما كنا نقرتب من ردهة األستاذ يف  السجن نسمع صوتا كدوي النحل يرتنم ليالً وهنارا. إهنا أصوات 
األذكار والتسبيحات والدعاء والصالة لألستاذ. كنا نراقب أعامل األستاذ عن كثب، ففي أوقات متأخرة من الليل 
كنا نرقب ردهته وإذا بمصباحه اخلافت مضاء واألستاذ منشغل باألذكار واألدعية. ويف هذه الفرتة التي كنا نعيشها 
يف سجن - أفيون- ألف أحد «الشعاعات» وهو اخلامس عرش املسمى برسالة «احلجة الزهراء» ويف هذه الفرتة (فرتة 
التأليف) كنا نمر -من وقت آلخر- من حتت شباك ردهة األستاذ، وما إن يرانا األستاذ حتى يرمي لنا علب كربيت، 
كان يضع يف داخلها قسماً مما ألفه من هذه الرسالة. فنحن بدورنا نستنسخ هذه املقتطفات نسخا عديدة.. هكذا ألفت 

رسالة «احلجة الزهراء» واستنسخت واحتفظت ص ٣ /٣٢.
(٣) الشعاعات، الشعاع اخلامس عرش.
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٤٨٨                                                                                                            سيرة ذاتية   
وكذا الشباب والشيوخ ال شك أهنم بأمس احلاجة إىل دروس يقينية وراسخة يف إثبات 
وجوده تعاىل وإثبات وحدانيته سبحانه. حيث يقرؤون ما تكتبه الصحف من هجوم الروس  

عىل اإليامن هبجامت اإلحلاد الرهيبة، وإنكار اخلالق العظيم.
التهليل  بدوري  وذكرت  هذا.  هو  الصالة  عقب  األذكار  أثناء  القلب  إىل  ورد  فالذي 
الذي أذكره منذ السابق عقب صالة الفجر عرش مرات، وهو: «ال إله إالّ اهللا وحده ال رشيك 
له، له امللك وله احلمد حييي ويميت وهو حي ال يموت بيده اخلري وهو عىل كل يشء قدير 

وإليه املصري».
هذا التهليل العظيم والتوحيد اجلليل الذي حيمل االسم األعظم -حسب رواية- قد 
له «املكتوب العرشون» العظيم تفصيالً واضحاً ساطعاً كالشمس، وذلك يف إحد عرشة  فصّ
كلمة من كلامته يف أحد عرش برهاناً من براهني وجوب وجوده تعاىل ووحدانية ربوبيته وأورد 
إحد عرشة بشارة من البشارات السارة...(١) فبعد أن ترسد الرسالة أدلة التوحيد تفرس سورة 

الفاحتة ثم تذكر شهادات عىل نبوة  الرسول الكريم حممد ملسو هيلع هللا ىلص».

(١) الشعاعات، الشعاع اخلامس عرش.
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الفصل العارش
السنوات األخرية يف  إسبارطة

ما بعد سجن «أفيون»  إىل سنة ١٩٥٠
بعد أن قىض األستاذ النوريس وطالبه مدة حمكوميتهم يف سجن أفيون  أُفرج عنهم يف 
إىل  فتوجه   ١٩٤٩/١٢/٢ يف  إالّ  أفيون   بمغادرة  لألستاذ  يسمح  مل  ولكن   ١٩٤٩/٩/٢٠

«أمريداغ» برفقة رشطي. لإلقامة  اإلجبارية هناك، فأمىض فيها سنتني.
ويف هذه الفرتة أرسل رسائل هتنئة إىل طالبه، وأرسل جمموعة كاملة من رسائل النور 

حة إىل رئيس الشؤون الدينية بوساطة تلميذه مصطفى  صونغور.(١) المصحّ
رسالة شخصية إىل رئيس الشؤون الدينية
باسمه سبحانه

 ﴾ o n m l k j ﴿ 
«السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
حرضة السيد  أمحد محدي املحرتم! 

سأبني لكم حادثة روحية جرت يل: 
وترك  الرضورة-  عىل  -بناء  الرشعية  الرخصة  اتباع  فكرة  كانت  مديدة  مدة  قبل 
وأحتدّ  أغضب  فكنت  معكم.  وعلامء  أنتم  سلكتموه  مثلام  فكري،  مع  ينسجم  ال  العزيمة 
إليكم  أبعث  كنت  ما  لذا  الرخصة؟.  متبعني  العزيمة  يرتكون  لِمَ  وأقول:  وعليهم.  عليكم 

رسائل النور مبارشة. 
وفجأة  باالنتقاد.  مشحون  شديد  أسف  قلبي  إىل  ورد  سنوات  أربع  حوايل  قبل  ولكن 

خطر عىل القلب ما يأيت:
T.Hayat‚ İsparta hayatı  (١)
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٤٩٠                                                                                                            سيرة ذاتية   
إن هؤالء األفاضل أصدقاؤك وزمالؤك يف املدرسة الرشعية، ويف مقدمتهم السيد  أمحد 
بع. وذلك برصفهم قسماً من الوظيفة  نوا اخلطر الداهم -عىل اإلسالم- إىل الرُّ محدي، قد هوّ
العلمية -حسب املستطاع- من أمام التخريبات الرهيبة العنيفة، حفاظاً عىل املقدسات، متبعني 
الدستور الرشعي «أهون الرشين» وسيكون عملهم هذا -إن شاء اهللا- كفارة لبعض نقائصهم 

وتقصرياهتم التي اضطروا إليها. 
ة حقيقية -كالسابق- فأنتم  فبدأتُ من ذلك الوقت أنظر إليكم وإىل أمثالكم نظرة أُخوّ

إخويت يف املدرسة الرشعية وزمالئي يف الدراسة. 
وحيث إنني كنت أترقب وفايت من وراء تسميمي هذا،(١) عزمت عىل تقديم جمموعة 
وحاميها  النور  لرسائل  احلقيقي  الصاحب  تكونوا  أن  آمالً  سنوات  ثالث  قبل  إليكم  كاملة 
بدالً عني. غري أن املجموعة ليست مصححة وال كاملة، إالّ أنني قمت بيشء من التصحيح 
ملجموعة كاملة أكثر أجزائها استنسخها -قبل مخس عرشة سنة- ثالثة طالب لرسائل النور 

هلم شأهنم..
هؤالء  قبل  من  كتابتها  إن  حيث  غريك،  إىل  النفيسة  املجموعة  هذه  أعطى  كنت  فام 
الثالثة األعزاء جعلتْ قيمتها تعادل عرش جمموعات كاملة. ومقابل هذا فإن ثمنها املعنوي 

ثالثة أمور:
األول:  استنساخ ثالثني نسخة تقريباً من كل منها بالرونيو باحلروف القديمة إن أمكن، 
أن  برشط  البالد.  يف  الدينية  الشؤون  رئاسة  عب  شُ عىل  وتوزيعها  اجلديدة،  فباحلروف  وإالّ 
هذه  أمثال  نرش  ألن  بأمره.  وقائماً  التصحيح  إجراء  عىل  عيناً  مُ اخلواص  إخواننا  أحد  يكون 

املؤلفات من مهمة رئاسة الشؤون الدينية. 
الثاين:  ملا كانت رسائل النور بضاعة املدرسة الرشعية وملكها، وأنتم أساس املدرسة 
منها  ترتأون  ما  فانرشوا  احلقيقي.  ملككم  إذن  فالرسائل  وطالهبا،  ورؤساؤها  الرشعية 

!لوا األخر وأجّ

اللغة  إىل  العربية  من  الشامية  اخلطبة  برتمجة  قام  منه  اهللا  شافاه  أن  وبعد  التسميم،  من  عرشة  اخلامسة  هي  املرة  وهذه   (١)
الرتكية مع إضافات عليها. (ب)١٤١٢/٣.
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ســبــارطــة                                                                                     ٤٩١ إ ــي    ف

بالصورة  اجلاللة،  لفظ  يف  التوافقات  يبني  الذي  الرشيف  املصحف  ليُطبع  الثالث:  
د ملعة اإلعجاز يف التوافقات. ويرجى عدم طبع التعاريف الرتكية حول  الفوطوغرافية لتشاهَ
مستقل  كراس  يف  طبعها  األفضل  بل  الرشيف،  املصحف  مع  البداية  يف  املوجودة  التوافقات 

باللغة الرتكية أو ترتجم ترمجة أمينة إىل العربية».(١) 
رسالة  صونغور من أنقرة إىل األستاذ

باسمه سبحانه
 ﴾ o n m l k j ﴿ 
«حرضة الفاضل أستاذي العزيز املشفق املبارك املحبوب!

لقد سلّمت رسالتكم الغراء إىل حرضة السيد  أمحد محدي رئيس ديوان الشؤون الدينية، 
شاء  -إن  «سأعطي  وقال:  اخلاصة  مكتبته  يف  بالغ  بفرح  فوضعها  الرسائل.  من  جمموعة  مع 
طبعها  الصورة-  هذه  -عىل  وسنحاول  لقراءهتا،  اخلاصني  إخويت  إىل  املجموعة  هذه  اهللا- 
يف  ورد  ما  حسب  سيعمل  إنه  املحبوب:  أستاذي  ويا  سيدي  يا   - أيضاً  قال  وقد   « تدريجياً
احلارض،  الوقت  يف  واحدة  دفعة  املجموعات  هذه  نرش  يمكن  ال  أنه  إالّ  الكريمة،  رسالتكم 
إالّ أنني سأجعل إخويت اخلواص يقرؤوهنا وننرشها حسب اهتامم الناس هبا والطلب عليها، 

وبإذن اهللا سأسعى لنرشها عىل أفضل ما يكون».
 صونغور(٢)

(١) املالحق، ملحق أمريداغ ٢.

(٢) املالحق، ملحق أمريداغ ٢.
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٤٩٢                                                                                                            سيرة ذاتية   
سنة ١٩٥٠(١)

برقية إىل رئيس اجلمهورية
 جالل بايار / رئيس اجلمهورية 

«هننئكم وندعو اهللا تعاىل أن يوفقكم خلدمة اإلسالم والوطن واألمة.
عن طالب  النور / سعيدالنوريس».(٢)

وأجاب رئيس اجلمهورية بالربقية اآلتية:
بديع الزمان سعيد النوريس - أمريداغ

أسعدتنا هتانيكم القلبية كثيراً  أشكركم شكراً جزيالً
     جالل بايار(٣)

بشارة إعادة األذان الرشعي
«مع غلبة رسائل النور وظهورها ظهوراً معنوياً كامالً حياول ملحدو  املاسونيني وزنادقة 
(١) أراد  حزب الشعب اجلمهوري احلاكم - باقرتاب االنتخابات العامة - استاملة الشعب بجانبه بالسامح لفتح مدارس 
حتفيظ القرآن وأداء تكبريات العيد باللغة العربية وفتح  كلية اإلهليات يف  أنقرة. إالّ أن الشعب مل ينخدع هبم لكثرة 
مظاملهم وتعدهيم الفظيع عىل الدين فأدىل بصوته يف االنتخابات للحزب الديمقراطي املعارض. فتوىل الديمقراطيون 
احلكم يف ١٩٥٠/٥/١٦ بأغلبية ساحقة يف االنتخابات ٣٩٦ نائباً مقابل ٦٨ نائباً من  حزب الشعب اجلمهوري، 

وقامت احلكومة اجلديدة بإجراءات لصالح اإلسالم نذكر منها:
١- رفع احلظر عن أداء األذان باللغة العربية. وأصبح األذان يرفع اعتباراً من ١٩٥٠/٦/١٦ بالوجه الرشعي  

٢- إصدار قانون العفو العام يف ١٩٥٠/٧/١٤.  
٣- رفع احلظر عن إذاعة القرآن الكريم والربامج الدينية يف الراديو يف ١٩٥٠/٨/٥.  

٤- إدخال دروس الدين رسمياً يف املدارس االبتدائية يف ١٩٥٠/١٠/٢١.  
رس اإلحلاد يف ١٩٥٢/٨/١٠. ٥- غلق معاهد القر التي كانت تدّ  

٦- إدخال دروس الدين رسمياً يف املدارس املتوسطة يف ١٩٥٦/٩/١٣ (ب) ١٤٠٣/٣.  
 : (٢) املالحق، ملحق أمريداغ ٢. وقد أمىل األستاذ بديع الزمان هذه الربقية عىل طالبه  زبري كوندوزآلب ثم التفت إليه قائالً

ح األستاذ: أتدري لِمَ أُرسل برقية التهنئة هذه؟ وسكت الطالب، فوضّ
سيقول اجلمهوريون للديمقراطيني: صحيح أن سعيداً ليس معنا فهو ليس معكم كذلك، بل له هدف آخر يستهدفه،   
وخيدعوهنم هبذا الكالم ويدفعوهنم إىل استعامل قوة الدولة التي يف أيدهيم ضد  املتدينني وضد  طالب النور. ولكن ما 
إن يتسلم الديمقراطيون برقية التهنئة حتى يقولوا هلم: إن سعيداً صديق لنا. وعندها ال تستغل قوة الدولة عىل غري 

وجهها الصائب. (ش) ٣٨٢.
(٣) (ش) ٣٨٢.
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ســبــارطــة                                                                                     ٤٩٣ إ ــي    ف

ولوا دون حرية نرش رسائل النور. حتى إهنم سببوا   الشيوعيني أن يستهولوا صغائر األمور، فيَحُ
. وأحدثوا ضجة ومشادة مع حمامينا،  - خلمسة وثالثني يوماً تأجيل حمكمتنا -هذه املرة أيضاً
بائرة  عقيمة  خططهم  مجيع  جعلت  اإلهلية  العناية  أن  إالّ  الرشيف.  مصحفنا  إعادة  ليمنعوا 
حيث إن رسائل النور يف إسطنبول وأنقرة تستقرئ نفسها للشباب بشوق كامل وترشدهم إىل 
الصواب. حتى أدّت الغلبة املعنوية هذه إىل إرسال الربقيات من قبل مئات الشباب  املثقفني 
«عىل  املحمدي  األذان  إلعادة  سعى  الذي  الوزراء  رئيس  إىل  وشكراهنم  هتانيهم  عن  تعبيراً 

الوجه الرشعي»».(١)
سنة ١٩٥١

برقية من  الفاتيكان
 الفاتيكان ٢٢ شباط ١٩٥١

مقام البابوية الرفيع
السكرتري اخلاص

 رئاسة القلم اخلاص     رقم ٢٣٢٢٤٧              
البابوية  مقام  وكالة  بوساطة  «ذوالفقار»  اجلميل  املخطوط  كتابكم  تلقينا  سيدي! 
باسطنبول، وتم تقديمه إىل حرضة البابا الذي رجانا أن نبلغكم بالغ رسوره من هذه االلتفاتة 
الكريمة منكم، ودعواته من اهللا عز وجل أن يشملكم بلطفه وفضله. ونحن ننتهز هذه الفرصة 

لنبلغكم احرتاماتنا.
    التوقيع            

         رئاسة سكرتارية  الفاتيكان.(٢)

(١) املالحق، ملحق أمريداغ ٢.

(٢) املالحق، ملحق أمريداغ ٢.
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٤٩٤                                                                                                            سيرة ذاتية   

إىل السيد رئيس اجلمهورية وأعضاء جملس الوزراء - أنقرة
طوال  واإلهانة  التعذيب  رضوب  من  له  مثيل  ال  ملا  هدفاً  أصبحنا  طالب   النور  «نحن 

عرشين سنة، فصربنا جتاه ذلك حتى أتى املوىل الكريم بكم ملعاونتنا.
لتلك  كان  سبب  أي  وجود  عدم  عىل  شاهدين  دنيزيل   وحمكمة  التمييز  حمكمة  ونقدم 
اإلهانات منذ مخس وعرشين سنة حيث مل تتمكن ثالث حماكم من وجدان السبب، ال حقيقة 

وال قانوناً بعد تدقيقاهتم يف مائة وثالثني كتاباً وألوف املكاتيب.
رئيس  إىل  تهانيّ  اقدم  فإنني  سنة،  ثالثني  منذ  السياسة  تركت  أنني  من  الرغم  وعىل 
عن  باإلفصاح  التهنئة  وأقرن  رئاسة  األحرار،  تولوا  الذين  الوزراء  جملس  وإىل  اجلمهورية 

«حقيقة» وهي اآلتية:
الدين  طالب  النور  يستغل  قالوا: «ربام  املحاكم  يف  ويعذبوننا  علينا  يغريون  الذين  إن 
قولنا  ونسند  دفاعاتنا  يف  ألولئك  الظاملني  ونقول  قلنا  ونحن  سياسية»!  أغراض  سبيل  يف 

احلجج: بأُلوف 
الدين  نجعل  ولن  تعاىل،  رضاه  إالّ  غاية  لنا  فليس  للسياسة،  أداة  الدين  نجعل  ال  إننا 
أعدائنا،   لد حتقق  وقد  مسلكنا.  هو  هذا  برمتها.  للدنيا  وال  للسلطة  وال  للسياسة  ال  أداة  
بالكتب  مليئة  أكياس  ثالثة  يف  سنوات  ثالث  طوال  املغرضة  تدقيقاهتم  من  الرغم  عىل  أهنم 
واملكاتيب ال يستطيعون إدانتنا، بل ال جيدون مبرراً لألحكام االعتباطية التي حكموا علينا 
هبا. وحيث إهنم مل جيدوا أي يشء علينا فسخت حمكمة التمييز ذلك احلكم. فنحن ال نجعل 
أنفسنا  نجد  عندما  ووئام معه  مصاحلة  ويف  للدين  آلة  السياسة  نتخذ  بل  للسياسة  أداة  الدين 
مضطرين اضطراراً قاطعاً إىل أن ننظر إىل السياسة جتاه الذين جيعلون السياسة املستبدة أداة 
مع  مليونا  ومخسني  لثالثامئة  أخوية  رابطة  حيقق  لُنا  فعمَ والعباد،  للبالد  إضراراً  لإلحلاد، 

إخواهنم يف هذه البالد.
حاصل الكالم:  إننا سعينا ألجل إسعاد هذه  األمة والبالد بجعل السياسة أداة للدين 

بونا..»(١) ويف وئام معه جتاه أولئك الذين جعلوا السياسة املستبدة آلة لإلحلاد وعذّ
(١) املالحق، ملحق أمريداغ ٢.
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ســبــارطــة                                                                                     ٤٩٥ إ ــي    ف

نصيحة لإلخوة الديمقراطيني
واإليامن  الدين  هدروا  الذين  من  املاسونيني  املايض  العهد  أسلحة  عبيد  أمىض  «إن 
واألرواح يف البالد أثناء حكم الدكتاتورية والرئاسة الفردية وهم يف أنفاسهم األخرية، املوجهة 
ضد الديمقراطيني، هي السعي يف إظهارهم وكأهنم أقل ديناً مما كانوا عليه. ويتلبس نفر منهم 
احلريات  إطالق  يف  للشعب  بوعودهم  يفوا  لن  الديمقراطيني  بأن  فيشيعون  التدين  بأزياء 
معاضدة  عن  لصدهم  الدينية»  بحامية «الرجعية  الديمقراطيني  منهم  آخر  نفر  ويتهم  الدينية. 

حرية الدين وتوجههم إىل ختريب الدين واملؤسسات الدينية وفرض الشدة عىل أهل الدين.
وإطالق  للسلطة،  استالمه  منذ  ضد  الشيوعيني  بحزم  الديمقراطي  ترصف  احلزب  إن 
قوة  عىل  وحصوله  السبب  هلذا  الشعب  حمبة  وكسبه  الرشعية  بصورته  املحمدي  األذان  حرية 

تعدل قوته عرشين ضعفاً، أقلق حزب  الشعب اجلمهوري غاية القلق. 
الذي  الوضع  هذا  أن  يدركون  ألهنم  الفخ  يف  يقعوا  لن  الديمقراطيني  بأن  نثق  نحن 
وقع فيه أولئك كان بسبب سياسة العهد املايض الظاملة ضد أهل الدين وضد مجاعة النور، 

أهل القرآن. 
داموا  ما  للديمقراطيني،  وينبغي  للجميع.  معلوم  السابق  للنظام  املعلن  الشعار  إن 
ضد  التشدد  وهي  تامة:  مناقضة  الشعار  لذلك  مناقضة  سياسة  يتخذوا  أن  البقاء،  يريدون 
هذا  بسلوك  ملزمون  إهنم   .أخر جهة  من  الدين  وأهل  الدين  ومحاية  جهة،  من  الشيوعية 
السبيل يف وضوح وجرأة. وأن أي بادرة ضعف كان أو بادرة فتور هبذا الشأن، يوقعهم يف 

رشاك حزب  الشعب اجلمهوري.
يف  الدين  حرية  ضامن  الوحيد  وأملنا   . قطعاً السياسة  يف  نشتغل  ال  طالب  النور  نحن، 
أهل  النور،  ومجاعة  وأهله  الدين  عىل  قرن  ربع  منذ  الواقع  والتضييق  الظلم  ورفع  الوطن، 
القرآن. وننصح اإلخوة الديمقرطيني أالّ ينخدعوا بحيل النظام السابق الشيطانية ومصائدهم، 
وأالّ خيوضوا يف الضاللة التي خاضوها، وأالّ يستخفوا بروح الشعب وإرادته مثلام استخفوا. 

وليمضوا بعزم يف الطريق السليم الذي سلكوه إزاء الشيوعية والدين».
  عن طالب  النور

   صادق وصونغور وضياء(١)
T.Hayat‚ Emirdağ Hayatı  (١)
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أول زيارة حرة إىل أسكي  شهر
 ١٩٥١/١١/٢٩ يف  أسكي  شهر  إىل  سافر  سنتني  يف «أمريداغ»  األستاذ  قىض  أن  بعد 

واستقر يف  فندق «يلدز» ما يقارب الشهر ونصف الشهر وبعث إىل طالبه الرسالة اآلتية:

احلقيقة هي التي تتكلم
«لقد أثبتت رسائل النور أنه قد تنبثق عدالة من بني طيات الظلم، أي قد يتعرض أحدهم 
إىل الظلم وإىل احليف فتصيبه نكبة، وقد يُحكم عليه باحلبس ويُرمى به يف غياهب السجون.. 
ال شك أن مثل هذا احلكم ظلم واضح، ولكنه قد يكون سبباً لتجيل العدالة وظهورها، ذلك 
ألن القدر اإلهلي قد يستخدم الظامل لتوجيه العقوبة إىل شخص استحقها بسبب آخر، وهذا 

نوع من أنواع جتيل العدالة اإلهلية.
مدينة  ومن  والية،  إىل  والية  ومن  حمكمة،  إىل  حمكمة  من  أُساق  لِمَ  أفكر..  اآلن  وأنا 
إىل أخر طوال ثامنيا وعرشين عاماً؟ وما التهمة املوجهة إليّ من قبل من ارتضوا ألنفسهم 
معاملتي بكل هذا التعذيب الظامل؟ أليست هي هتمة استغالل الدين يف سبيل السياسة؟ ولكن 
ويف  احلقيقة  يف  القبيل  هذا  من  يشء  أي  يوجد  ال  ألنه  ذلك  ذلك؟..  إثبات  يستطيعون  ال  لِمَ 
فال  يدينني  دليل  أي  عىل  احلصول  حماولة  يف  والسنوات  الشهور  تقيض  حمكمة  فهذه  الواقع. 
وتقيض  نفسها  التهمة  حتت  وللمحاكمة  للتحقيق  تسوقني   أخر بمحكمة  وإذا  تستطيع، 
ضني ألنواع شتى من التعذيب، وعندما  بدورها مدة يف هذه املحاولة ويف الضغط عليّ وتعرّ
ال حتصل عىل أية نتيجة ترتكني، وإذا بمحكمة ثالثة متسك بخناقي هذه املرة.. وهكذا أنتقل 
من مصيبة إىل مصيبة، ومن نكبة إىل أخر. لقد انقضت ثامن وعرشون سنة من عمري عىل 

؛  هذا املنوال، وأخيراً أيقنوا عدم وجود أي نصيب من الصحة للتهم املسندة إليَّ
أية  وجود  اليقني عدم  فإنني أعلم علم  وهماً  أو  قصداً  وإين أتساءَل: سواء أكان ذلك 
يستغل  الذي  بالرجل  لست  بأنني  يعرفون  اإلنصاف  مجيع  أهل  أن  كام  التهمة،  هبذه  يل  عالقة 
هوا إليّ هذه التهمة يعرفون ذلك يف قرارة نفوسهم. إذن  الدين لغاية سياسية، بل إن الذين وجّ
فام السبب يف إرصارهم عىل اقرتاف هذا الظلم يف حقي؟ وملاذا بقيتُ معرضاً عىل الدوام هلذا 
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الظلم والتعذيب مع كوين بريئاً ودون أي ذنب؟ وملاذا مل أستطع التخلص من هذه املصائب؟ 
أمل تكن هذه األحوال خمالفة للعدالة اإلهلية؟

لقد بحثت عن أجوبة هلذه األسئلة خالل ربع قرن من الزمن فلم أُوفق يف ذلك. ولكني 
اآلن عرفت السبب احلقيقي يف قيامهم بظلمي وتعذيـبي. وأنا أقول وكيل أسف:

إن ذنبي هو اختاذي خدمايت القرآنية وسيلة للرتقي املعنوي والكامالت الروحية. واآلن 
طويلة  سنوات  طوال  ألنه  املرات  آالف  تعاىل  اهللا  أشكر  وأنا  تماماً،  وأحسه  هذا  أفهم  بدأتُ 
ضعت موانعُ معنوية وقوية جداً خارج إراديت لكي ال أختذ خدمايت اإليامنية وسيلة للرتقيات  وُ
املادية واملعنوية أو من أجل اخلالص من العذاب ومن جهنم أو حتى من أجل سعاديت األبدية 

.أو من أجل أية غاية أخر
أن كل   نر فبينام  اإلهلامية،  واخلواطر  العميقة  الداخلية  األحاسيس  هذه  أذهلتني  لقد 
فرد له احلق يف اكتساب املقامات التي يعشقها، ويف نيل السعادة األخروية عن طريق األعامل 
الصاحلة، هذا زيادة عىل أنه ال ينتج أي رضر ألي أحد، ومع هذا فقد رأيت أنني أُمنع -روحياً 
أهتم  أالّ  عليّ  أن  عيني  نصب  عل  وجُ الطريق.  هذا  سلوك  ومن  األحوال  هذه  من   - وقلبياً
-بجانب الفوز بالرىض اإلهلي- إال بواجب خدمة اإليامن. ذلك ألن الزمن احلايل حيتاج إىل 
يتوصلوا  مل  للذين  آخر  غرض  أي  خدمة  يف  يكون  ال  الذي  القرآين  الدرس  من  نوع  إعطاء 
بفطرة العبودية املوجودة يف أنفسهم إىل احلقائق اإليامنية التي هي فوق كل يشء، وإىل الذين 
هم بحاجة إىل فهم هذه احلقائق وذلك بأسلوب مؤثر، بحيث يستطيع إنقاذ اإليامن يف مثل دنيا 
وبعث  حتى  املعاندين  أحد  كل  إقناع  ويستطيع  األمور،  فيها  اختلطت  التي  هذه  االضطراب 
واملعاند  املتمرد  والضالل  املطلق  الكفر  ظهر  قصم  يستطيع  وبذلك  نفوسهم،  يف  الطمأنينة 

وبذلك هيب القناعة الكاملة للجميع.
وال حتصل مثل هذه القناعة يف الظروف احلالية إالّ عندما يكون الدين بعيداً عن كونه 
هذا  يتحقق  مل  وإذا  معنوية.  أو  كانت  مادية  أخروية،  أو  دنيوية  أو  شخصية  غاية  ألية  وسيلة 
فإن أي شخص كان مهام بلغ من املراتب املعنوية يقف عاجزاً جتاه التيار الرهيب -املتولد من 
املنظامت واجلمعيات الرسية- ضد الدين؛ ألنه ال يستطيع إزالة كل الشكوك والشبهات. ذلك 
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ألن النفس األمارة للشخص املعاند الذي يرغب يف الدخول إىل حلقة اإليامن ستقول له: «إن 
ذلك الشخص زين لنا هذا بدهائه وبمستواه الرفيع واستطاع هبذا إقناعنا».. يقول هذا ويبقى 

الشك يساوره. 
الدين يف السياسة قام  املرات ففي طيّ هتمة القيام باستغالل  الشكر ألوف ألوف  فلله 
الدين  جعل  من  بمنعي  سنة  وعرشين  ثامن  طوال  املحض-  العدل  هو  -الذي  اإلهلي  القدر 
الظاملة  األيدي  باستخدام  وذلك  شخيص،  غرض  ألي  آلة  مني-  إرادة  ودون  علمي  -دون 
للبرش يف توجيه الصفعات يل ويف تذكريي وتنبيهي.. هذه الصفعات التي كانت عدالً محضاً 
وحتذرين قائلة: إياك إياك! أن جتعل احلقائق اإليامنية آلة لشخصك، وذلك لكي يعلم املحتاجون 
إىل احلقائق أن احلقائق وحدها هي التي تتكلم، ولكي ال تبقى هناك أوهام النفس ودسائس 

الشيطان، بل لتخرس وتصمت.
هذا هو رس تأثري رسائل النور يف إشعال احلامس يف القلوب ويف األرواح كاألمواج يف 
البحار الواسعة. وهذا هو رس تأثريها يف القلوب ويف األرواح وليس شيئاً غريه. ومع أن هناك 
آالفاً من العلامء  سجلوا احلقائق التي تتحدث عنها رسائل النور يف مئات اآلالف من الكتب، 
والتي هي أكثر بالغة من رسائل النور، مل تستطع إيقاف الكفر البواح. فإذ كانت رسائل النور 
هو  هذا  كان  فقد  القاسية،  الظروف  هذه  حتت  البواح  الكفر  مقارعة  يف  ما  حدّ  إىل  وفّقت  قد 
وقدرته،  سعيد  لقابلية  وجود  وال  لـ«سعيد»،  وجود  ال  املوضوع  هذا  ففي  النجاح..  هذا  رس 

فاحلقيقة هي التي تتحدث عن نفسها.. نعم.. احلقيقة اإليامنية هي التي تتحدث.
وما دامت رسائل النور تؤثر يف القلوب العطشى إىل اإليامن وإىل نور احلقائق، إذن ال 
 بـسعيدٍ واحد بل بألف «سعيد وسعيد». وليكن كل ما قاسيته يف غضون ثمانٍ وعرشين  يُفدّ
 ،أما الذين ظلموين وجرجروين من مدينة إىل أخر . سنة من األذ واملصائب حالالً زالالً
والذين أرادوا أن يوصموين بمختلف التهم واإلهانات، وأفردوا يل أماكن يف الزنزانات فقد 

عفوت عنهم ذلك وتنازلت عن حقوقي جتاههم.
وأقول للقدر العادل: إنني كنت مستحقاً لصفعاتك العادلة ألنني سلكت مثل اآلخرين 
بمشاعري  أضح  مل  ولو  بشخيص،  فيها  فكرت  منها-  رضر  وال  مرشوعة  بذاهتا  طريقاً -هي 
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ســبــارطــة                                                                                     ٤٩٩ إ ــي    ف

من  خدمايت  تأدية  أثناء  يف  الكبرية  املعنوية  القوة  هذه  لفقدت  واملعنوية،  املادية  الفيوضات  يف 
أجل احلفاظ عىل اإليامن. لقد ضحيت بكل يشء وحتملت كل أذ، وبذلك انترشت احلقائق 
اإليامنية يف كل مكان، ونشأ مئات اآلالف -بل ربام املاليني- من طالب مدرسة النور وهنلوا 
من معارفها. وهؤالء هم الذين سيستمرون يف هذه الطريق يف خدمة اإليامن، ولن حييدوا عن 
وتعاىل  سبحانه  هللا  سعيهم  سيكون  إذ  معنوياً،  أو  كان  مادياً  يشء  بكل  التضحية  يف  طريقتي 

وحده دون غريه.
لصنوف  ضوا  وتعرّ واملصائب،  الباليا  أنواع  بشتى  ابتلوا  قد  طاليب  من  الكثريين  إن 
يتجاوزوا  أن  منهم  أطلب  إنني  اهللا.  بفضل  عسرية  امتحانات  واجتازوا  واملتاعب،  العذاب 
عن  األمور  تلك  ارتكبوا  قد  أولئك  ألن  احلقوق،  وهضم  املظامل  تلك  اقرتف  عمن  -مثيل- 
جهل منهم والذين آذونا وعذبونا، ساعدوا عىل نرش احلقائق اإليامنية دون أن يدركوا جتليات 

أرسار القدر اإلهلي.. ووظيفتنا جتاه هؤالء هي التمني هلم باهلداية.
أوىص طاليب أالّ حيمل أحد منهم شيئاً من روح االنتقام يف قلبه ولو بمقدار ذرة، وأن 
.. ال طاقة يل  . إنني مريض جداً يسعوا سعياً جاداً لنرش رسائل النور ولريتبطوا هبا ارتباطا وثيقاً
ال يف الكتابة وال يف احلديث.. وقد يكون هذا آخر أقوايل.. فعىل طالب رسائل النور ملدرسة 

الزهراء أالّ ينسوا وصيتي هذه».(١)
 سنة ١٩٥٢(٢)

قضية «مرشد الشباب»(٣)
ه األستاذ بديع الزمان إىل مدينة  «إسبارطة»  بعد املكوث يف مدينة «أسكي  شهر» توجّ
يف أواخر سنة ١٩٥١ حيث بقي فيها سبعني يوماً، التقى طالبه مستعيداً ذكر سنوات نفيه 

التي قضاها فيها.
(١) املالحق، ملحق أمريداغ ٢.

T. Hayat Isparta hayatı (٢) من هنا إىل هناية الفصل نقول مرتمجة من
الشعب  عقلية  حزب  نفسها  هي  أغلب  املسؤولني  عىل  احلاكمة  فالعقلية  السلطة،  يف  حدث  الذي  التبدل  رغم   (٣)
النوريس،  األستاذ  عىل   دعاو و صامسون،  وإسطنبول  أمريداغ  من  كل  يف  العام  املدعى  فتح  وهلذا  اجلمهوري. 
وفُتش بيته عدة مرات، واستُدعى هو وضيوفه وزواره إىل املخفر، وأشيعت عنه إشاعات مغرضة كثرية؛ كل ذلك 
احتجاج  عرائض  وطالبه  األستاذ  كتب  وباملقابل  بجانب  املتدينني.  ليس  أنه  الديمقراطي  العهد  عىل  الظل  إللقاء 
إىل رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء لبيان موقفهم، وجرت مقابالت مع عدد من  النواب ورئيس رئاسة الشؤون 

الدينية هبذا الشأن.
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٥٠٠                                                                                                            سيرة ذاتية   

«مرشد  رسالة  بطبع  إسطنبول  يف  طالب  النور  اجلامعيني  بعض  قام  األيام  تلك  يف 
 «١٦٣ ل»املادة  خمالفته  بحجة  ضده   دعو إقامة  يف  تسبّب  مما  اجلديدة(١)  باحلروف  الشباب» 

يف الدستور الرتكي؛ وهي املادة التي حتظر أي نشاط يستهدف إقامة الدولة عىل أسس دينية.
 الكرب اجلزاء  حمكمة  أمام  للمثول  إسطنبول  إىل  الزمان  بديع  األستاذ  استُدعي  وقد 
يف  إسطنبول  إىل  الزمان  بديع  ه  فتوجّ  ،الدعو هذه  يف  للنظر  ١٩٥٢/١/٢٢م  يوم  وحدد 
 . ١٩٥٢/١/١٥. كانت هذه أول زيارة ملدينة إسطنبول بعد غيـبة دامت سبعة وعرشين عاماً

وهلذا تقاطر عليه الزوار يف  فندق «آق شهر» ثم يف  فندق «رشادية». 
انعقدت املحكمة يف يوم ١٩٥٢/١/٢٢. وجاء األستاذ حيف  به املئات من طلبة النور.

كانت قاعة املحكمة قد امتألت بجموع من الشعب  الذين حرضوا ملتابعة هذه القضية 
ولرؤية هذا العامل اجلليل الذي شغل تركيا كل  هذه السنني. كام امتألت ممرات املحكمة، وامتد 

االزدحام إىل الشارع.
 جلس األستاذ يف املكان املخصص للمتهمني. وبدأ االدعاء العام بقراءة تقرير  اخلرباء 
يقول  تقرير  اخلرباء  كان  األستاذ.  استجواب  تمّ  ثم  الشباب»  رسالة «مرشد  بتدقيق  املكلفني 

باختصار ما يأيت:
معني  طريق  رسم  حياول  وإنه  الدينية،  الفكرة  نرش  هذه  رسالته  يف  حياول  املؤلف  «إن 
للشباب بوساطة هذه األفكار، وإنه يدعو النساء إىل االحتشام وعدم السري والتجول بمالبس 

تكشف عن أجسامهن ألن ذلك يصادم الفطرة، وخيالف اإلسالم واآلداب القرآنية.
أسس  عىل  الدولة  نظام  إقامة  يؤيد  بذلك  وهو  الدين  تدريس  إىل  يدعو  املؤلف  أن  كام 

دينية.. الخ».
وبعد االنتهاء من قراءة صيغة االهتام قام األستاذ بديع الزمان للردّ عىل ما ورد أعاله.

(١) تضم هذه الرسالة مستالت من كليات رسائل النور، هتم حياة الشباب الدنيوية واألخروية. وألول مرة يُنرش كتاب 
إسالمي هبذا النطاق الواسع أي بعد سبع وعرشين سنة
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األستاذ النوريس يف جامع الفاتح إسطنبول سنة ١٩٥٢
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األستاذ النوريس يف أثناء دفاعه يف قضية مرشد الشباب بأسطنبول يف ١٩٥٢/٢/١٩
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ســبــارطــة                                                                                     ٥٠٣ إ ــي    ف

دفاع األستاذ النوريس
«أرجو التفضل باالستامع لعريض عرضاً موجزاً حليايت التي مضت يف مظامل وأحداث 
شامالً  دفاعاً  نفسه  عن  فدافع   بطالقة،  بالدفاع  لألستاذ  املحكمة  سمحت  (وقد  جسام، 

:( وواسعاً
ضت منذ ثامن وعرشين سنة إىل إهانات وتعذيب ومراقبة   أهيا  احلكام املحرتمون! تعرّ

وسجن بغري عد وال حساب. ومجيع االفرتاءات والتهم تستند يف األساس إىل بضع نقاط:
١- أول التهم هو أين عدو السلطة القائمة. ومن املعلوم أن لكل حكومة معارضني. 
وما مل يمس اإلنسانُ األمنَ والنظام، ال يكون مسؤوالً عام يتبناه من فكر أو منهج يرضاه يف 

قلبه ووجدانه. وهذا مبدأ متعارف عليه يف احلقوق.
فاملحاكم الربيطانية مل تحاكِم حتى اآلن أكثر من مائة مليون مسلم يعيشون حتت ظل 
احلكومة اإلنكليزية املتجربة واملتزمتة يف دينها منذ مائة سنة رغماً عن عدم قبوهلم ورفضهم 

سلطة الكفر لإلنكليز.
لليهود  بقوانينها  كان  وقت  أي  يف  كلها  اإلسالمية  احلكومات  تتعرض  مل  وعندنا، 
والنصار الذين عاشوا يف دول اإلسالم منذ القدم رغماً عن خمالفتهم ومعارضتهم ومضادهتم 

لدين الدولة والنظام السامي الذي يستظلون به.
حمكمة  يف  الناس  عامة  من  نرصاين  مع  خالفته  زمن  يف  عنه  اهللا  ريض  عمر  حتاكم  وقد 
وقوانينها،  ودينها  اإلسالم  حكومة  لنظام  النرصاين  هذا  مخالفةِ  مؤاخذةِ  عدم  فإن  واحدة. 
تُظهر بجالء أن مؤسسة العدل ال تنجرف مع تيار وال تنحاز إىل تعصب. هذه عمدةٌ أساس 
يف حرية الدين والضمري، فهي نافذة يف مؤسسات العدل كافةً يف الرشق والغرب والعامل كله، 

عدا الشيوعية منها.
وأنا حني أعرتض -ثقة هبذه العمدة األساس حلرية الدين والضمري واستناداً إىل مئات 
احلرية  بستار  املسترت  املطلق  االستبداد  وعىل  املدنية  من  الفاسد  اجلزء  عىل  القرآنية-  اآليات 
وعىل الظلم الشديد الواقع عىل الدين وأهله حتت قناع العلامنية، هل أكون خارجاً عن نطاق 
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٥٠٤                                                                                                            سيرة ذاتية   
والظلم  احلقوق  هضم  عىل  االعرتاض  إن  وصدق؟  بحق  الدستور  عن  مدافعاً  أم  القوانني؟ 
هذه  املعارضة  بل  احلكومات،  من  حكومة  أي  يف  جريمة  يعدّ  ال  بالقوانني  واالستخفاف 

مرشوعة وعنرص صادق يف موازنة العدل.
هو  عليها،  وعذايب  ظلمي  هان  التي  السابقة  السلطة  من  إليّ  املوجهة  التهم  ثاين   -٢
وهبذه  املختلق  الوهم  هبذا  سنة  وعرشين  ثماني  عرب  عوقبت  لقد  والنظام.  باألمن  اإلخالل 
التهمة امللفقة. وساقوين من حمكمة إىل حمكمة ومن تغريب إىل تغريب، ومن سجن إىل سجن. 

موين وأهانوين بأنواع اإلهانات. منعوين حتى من لقاء الناس فعزلوين عن العامل، وسمّ
لألمن  متطوعون  معنويون  اظ  حفّ  - ألفٍ خمسمائةِ  عددنا  البالغ  النور  -طلبة  نحن 
والنظام يف الوطن، فاهتامنا هبذه الفرية من أكرب اخلطايا واآلثام. لقد لقينا إهانات ظاملة، لكن مل 
ننسق مع عواطفنا، ومل نفرت حلظة عن العمل يف بناء األمن والنظام يف القلوب وخدمة اإليامن 

والقرآن وإنقاذ الساقطني يف الفوىض نتيجة الغفلة يف املستنقع املوحل.
: إن هذا ليس ادّعاء بغري دليل. إن ست حمافظات  أهيا  احلكام املحرتمون! أقول جازماً
والنظام  باألمن  لإلخالل  واحدة  حادثة  جتد  مل  فيها،  حماكم  وست  وتغريبنا  ظلمنا  ساحة  هي 
مدرسةِ  العرفان،  مدرسة  طلبة  أن  عىل  دليل  هذا  نا  فُ وتصرُّ وطويل.  دقيق  بحث  بعد  ضدنا 
إن  والقلوب.  العقول  يف  والنظام  األمن  حارس  يقيمون  حيث  القلوب،  يف  يعملون  النور، 
دروسنا اإليامنية ضد الفوىض واالضطرابات والتخريب، وضد املاسونية والشيوعية. اسألوا 
طالب  من  صدرت  والنظام  األمن  ختالف  واحدة  حادثة  هناك  هل  كلها  للدولة  األمن  دوائر 
البدهي  ومن  كال!  ؟  ألفٍ مخسامئة  عددهم  البالغ  والنور،  العرفان  مدرسة  طالب  من  واحد 

اجلواب بالنفي، ألن يف قلوهبم جميعاً أقو حراس األمن والسكون، وهو حارس اإليامن.
العدد  الرشاد»  «سبيل  جملة  يف  املنشورة  تتكلم...»  «احلقيقة  بعنوان:  يل  مقالة  يف 
متى  وبحياته  جميعاً،  بدنياه  دينه  سبيل  يف  ضحى  فالذي   . مفصالً احلقائق  هذه  بينت   ١١٦
وثالثني  مخسة  منذ  السياسة  واعتزل  ذلك،  عىل  تشهد  وسيرتُه  بآخرته،  وحتى  استوجب، 
الثامنني  سنه  وجتاوز  التحري،  دقة  مع  ه  ضدّ واحداً  دليالً  العديدة  المحاكمُ  جتد  ومل  عاماً، 
إنه  له:  يقال  هل  به..  اهتماماً  يول  ومل  الدنيا  متاع  من  قط  شيئاً  يملك  ومل  القرب،  باب  وبلغ 
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ســبــارطــة                                                                                     ٥٠٥ إ ــي    ف

إىل  األرض  من  واإلنصاف  احلق  جاوز  فقد  هبذا  قال  ومن  للسياسة..  وسيلة  الدين  يتخذ 
السامء ومن السامء إىل األرض.

نحن تالميذ مدرسة العرفان، مدرسة النور، تعلمنا درساً عن احلقيقة من القرآن احلكيم 
هو: أن العدل القرآين يمنع إحراق دار أو سفينة فيها عرشة جناة وبريء واحد حتى ال يلحق 
هذا  بسبب  واحد  وجمرم  أبرياء  عرشة  فيها  سفينة  أو  دار  رق  تحُ فكيف  الربيء.  بحق  رضر 
واحلقيقة القرآنية يمنعان  وخيانة عظمى؟ العدل اإلهلي  املجرم؟ أليس إحراقها ظلماً عظيماً 
بشدةٍ إلقاءَ حياة تسعني بريئاً إىل التهلكة أو اإلرضار هبم بسبب عرشة باملائة من اجلناة. فاتباعاً 

هلذا الدرس القرآين، نلتزم ديناً باملحافظة عىل األمن والنظام.
فأعداؤنا املسترتون يف السلطة السابقة الذين اهتمونا بمثل هذه التهم، قد اختذوا السياسة 
أوال  يدرون  حيث  من  الوطن  أرض  يف  الفاسدة  العقائد  إسفني  لدق  وسعوا  لإلحلاد  وسيلة 
ا لسنا  لّني بالنظام أو السكون وخمريب األمن واألمان مادياً ومعنويً يدرون. فظاهر عياناً أن المخِ
والتخريب.  للفوىض  مؤيداً  يكون  ال  الصادق  واملؤمن  احلقيقي  أولئك.املسلم  هم  بل  نحن، 
والدين يمنع الفتنة والفوىض بشدة، ألن الفوىض ال تعرتف بحق من احلقوق، وتقلب سجية 
اإلنسانية وآثار احلضارة إىل سجية احليوان املتوحش، ويف القرآن احلكيم إشارة لطيفة إىل أن 

ذلك هو جيش يأجوج ومأجوج يف آخر الزمان.
فيا أهيا  احلكام املحرتمون! هكذا أذاقوين وطاليب األذ والظلم ثماني وعرشين سنة، 
لنا نحن ذلك ورسنا  عون العامون يف املحاكم وسعاً يف إهانتنا وحتقرينا. وتحمّ خر المدّ ومل يدّ
يف طريق خدمة اإليامن والقرآن. وعفونا عن مظامل رجال السلطة السابقة وأذاهم،ألهنم نالوا 
يف  بالكالم  علينا  منّ  بأن  علينا  اهللا  فضل  ونشكر  وحريتنا.  بحقنا  نحن  ومتتعنا  يستحقونه،  ما 

حضور حكام عادلني ومؤمنني... هذا من فضل ريب».
وبذلك انتهت اجللسة األوىل للمحكمة عىل أن تعاود انعقادها يف ١٩ شباط.

وعند انعقاد اجللسة الثانية يف موعدها املحدد، كان هناك ازدحام اشد إىل درجة تعذر 
عىل الرشطة السيطرة عىل الناس املتدافعني.

ه  ويف هذا اجلو من الزحام والتدافع مل يكن من املمكن إجراء املحكمة، لذلك فقد توجّ
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لكي  املجال  لنا  فافسحوا  الشيخ،  حتبون  كنتم  هلم:  إذا  قائالً  املوجودين  املحكمة  إىل  رئيس 

نستطيع االستمرار يف إجراءات املحاكمة.
وعىل إثر هذا الطلب فقد بدأ اجلمهور بالرتاجع، وهكذا بدأت املحاكمة، إذ استدعت 
صاحب املطبعة الذي قام بالطبع كام استمعت إىل شهادة الرشطة. ثم قام بديع الزمان وقدم 
الصالة،  بتأدية  له  السامح  طلب  العرص  صالة  أدركته  وحينام  تقرير  اخلرباء.  عىل  اعرتاضه 

وأُجيب طلبه، إذ أعلن رئيس املحكمة انتهاء اجللسة الثانية.
أمن  احتياطات  احلكومة  اختذت   ١٩٥٢/٣/٥ يف  انعقدت  التي  الثالثة  ويف  اجللسة 
بذلك  استطاعت  حيث  وداخلها  املحكمة  أمام  الرشطة  رجال  من  مئات  عت  فوزّ مشددة، 

تنظيم السيطرة عىل اآلالف من حمبي وطالب األستاذ بديع الزمان.
يف البداية استمعت املحكمة إىل شهادة الطالب اجلامعي الذي  قام بطبع هذه الرسالة. 

وا عىل التهم املوجهة إليه. ثم ألقى حمامو بديع الزمان بدفاعاهتم وردّ
مقتطفات من دفاع املحامي  «مهري حالو»

الشهرة  أعداء   أعد وهو   . تواضعاً واملحررين  املؤلفني  أكثر  النور،  رسائل  مؤلف  إن 
والكرب، مُعرض عن متاع الدنيا، فال مال وال شهرة وال سلطة. هذه كلها ال تبلغ طرف ثوبه، 
ولن تبلغ... هذا الرجل إن كان حييا بخمسني غراماً من اخلبز وبطبق من احلساء يومياً، فهو 
احلق  يوافق  فهل  ليشء.  عنده  أمهية  ال  عداها  وما  واإليامن.  القرآن  خدمة  أجل  من  يعيش 
والعدل واإلنصاف والعلم والفكر اإلنساين والفكر القانوين واملنطق والعقل أن يُتهم بتهمة 
املدح والثناء عىل مؤلفه وإدخال ذلك يف نطاق اجلرم ل»املادة ١٦٣»؟ أدع هذا لتقدير املحكمة 

السامي. وأتطرق إىل موضوع  معارضة احلكومة بإجياز:
يقف أمامكم منتظراً قراركم العادل بكامل الصفاء واإلخالص، رجل فريد يف عرصه، 
إنه  للمحكمة:  جلسة  أول  يف  جهراً  قال  وقد  الصدق.  خالف  لكالم  مطلقاً  عمره  يف  يتدن  مل 
مرتاح من احلكومة القائمة ويدعو اهللا هلا بالتوفيق، وإن احلكومة التي أنتقدها ومل يرض عنها 
واستبرش  والديمقراطية  احلرية  لتأسيس  الشعب  مجيع  مع  سعى  فلقد  السابقة.  احلكومة  هي 
فمثلام  القلوب.  يف  واستقراره  النظام  لرتسيخ  الشأن  هذا  يف  احلاصلة  النتائج  بحصول  خيراً 
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يسعى رجال السياسة إلقرار النظام وضامن حق  األمة وحريتها يف الساحة السياسية فإن مؤلف 
رسائل النور يسعى إلقرارها أيضاً يف الساحة املعنوية، فاملقاصد مشرتكة.

اس متطوعون  إن مؤلف رسائل النور التي هي مدرسة العرفان وكذلك تالميذها، حرّ
ومعنويون لألمن والنظام والسكون، وساعون لدحر الفوىض والتخريب يف الساحة املعنوية 
بكامل  فقط  اهللا  رضا  لنيل  والشعب  الوطن  ملنافع  اجلهد  يبذلون  هؤالء  والعقول.  القلوب  يف 
خدمة  بل  جناية،  وال  جرماً  ليس  وهذا   . بدالً وال  غرضاً  وال  عرضاً  يأملون  ال  اإلخالص، 
ذوا. ومن حقنا أن نطلب براءته، والقرار  للوطن والشعب، ويلزم أن يكافَئوا عليه ال أن يؤاخَ

للمحكمة السامية.
دفاع املحامي  «سني الدين باشاق»

بعده، دافع الوكيل اآلخر املحامي  سني الدين باشاق دفاعاً موجزاً عن املؤلف..
عندي  وليس  يشء  بكل  املحكمة  وعلمت  كالشمس،  احلقيقة  وبزغت  تبينت  املسألة 
وحمرتمني  فضالء  رجاالً  جلب  الذي  املنطق  عن  شيئاً  أقول  أن  أود  ولكن  أضيفه.   جديد 
وعاملني للشعب والوطن بالتضحية يف سبيل اهللا وبال عرض وال عوض، ووضعهم يف قفص 
االهتام، لكن هذا املقام ليس مقام ذلك بل يلزم أن يصنف فيه كتاب، ألن مقاومة هذا املنطق 
واجب عىل اجلميع. وإين مطمئن إىل الوجدان السامي للمحكمة السامية إىل درجة جتعلني يف 

غنى عن الدفاع. وأترشف بطلب الرباءة لموكّيل.
دفاع املحامي « عبد الرمحن رشف الج»

توىل  الذي  الج  الرمحن  رشف  واملعروف  عبد  القدير  املؤمن  املحامي  بالدفاع  بدأ  ثم 
: الدفاع عن األستاذ متطوعاً مثل زمالئه األفاضل، قال تقديماً

ظهر جلياً أن ال مناسبة وال عالقة بني هذا اإلنسان املبارك الذي جاوز عمره الثامنني 
املاثل يف حضوركم متهماً وبني اجلريمة. وآمل أن حمكمتكم املوقرة قد اقتنعت تماماً بذلك، 
باملدافعة  تعهدت  الربيء -الذي  هذا  عن  الدفاع  ترك  أعدّ  لكني  براءته.  قرار  ستصدر  وأهنا 

عنه- إخالالً بتعهدي وإن كان احتامل صدور قرار ضدنا أقل من نسبة واحد يف األلف.
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أريد  وال  وقناعتها.  العليا  التمييز  حمكمة  نظر  ووجهة  االعتبار  بنظر  األخذ  وينبغي 
السامية  املحكمة  تأذن  أن  أرجو  لذلك  ذكره.  عدم  بسبب  األصول  حيث  من  نقصاً  أجد  أن 

بدفاعي.
، لنسمع دفاعكم األخري. - تفضل  عبد  الرمحن بَكْ

نصائح  وتضم  وتفسريه،  العظيم  القرآن  أوامر  من  جمموعة  الشباب»  «مرشد  إن   -
وأوامر من دين اإلسالم. وبناء عىل املادة (٧٠) من الدستور فإن براءة الذات وحرية الوجدان 
والفكر والكالم والنرش حق طبيعي لكل مواطن تركي. وحسب املادة ٧٥ منه ال يؤاخذ إنسان 
بسبب دينه أو مذهبه. لذلك، فالتعقيبُ اجلزائي ضد موكيل حجبٌ حلرية الدين والنرش التي 

منحها له الدستور.
مل بـ«املادة ١٦٣»   إذا فرضنا املحال برفض احلجج القانونية املوضحة فيام سبق، وعُ
املوجهة  التهمة  حتليل  فنوضح  موكيل،  ضد  الرتكي  اجلزاء  قانون  من  للديمقراطية  املخالفة 

ضده كام يأيت:
مسلم، مسلم عجوز اشتعل رأسه شيباً، مسلم بيّض رأسه وشعره وعمره طوال حياته 
نذر  عظيم  مسلم  اهللا،  من  بنور  مغسول  وعمره  وشعره  رأسه  ونظيف،  طاهر  مسلم  بالنور، 
حياته التي هي نعمة من املوىل من أجل صالح الشعب الرتكي وسعادته احلقيقية، وعزم عىل 
هو  الذي  بدنه  واستنفد  امللك،  مالك  اهللا  إىل  روحه  تسليم  ساعة  حتى  النهج  هذا  يف  السري 
بناء سبحاين يف سبيل اهللا وحده. يقوم هذا املسلم -يف الوقت الذي نقول فيه إن الديمقراطية 
بذلك،  ينطق  إن  وما  الشباب.  ر  ويحذّ و«الرسول»  إال «اهللا»  يقول  وال   فيناد اآلن-  سارية 
ا!» حتى يمسك  املدعي العام الذي رفع القضية بتالبيبه. ويقول له: «تعال هنا... ارتكبتَ جرمً

وجثمت عىل اآلفاق ظلامت سوداء...
منهمك  ألنه  ومطمئن؟  ساكن  هو  كم  النجيب.  األصيل  املسلم  هذا  إىل  انظروا  لكن 
بالء  خالل  من  الصفاء  إىل  ينظر  النهار.  بألوان  وال  الليل  بظلمة  يأبه  ال  بالكثرة،  ال  بالوحدة 
مائدة اجلفاء، فهو عارف بحقيقة األشياء. قلَب الكثافة إىل اللطافة.  الزنزانة. وجيد الوفاء يف 
غاض الدم يف عروقه، فامتألت بفيض احلق والنور ورس النور فيها بدالً عن الدم. ويمسك 
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الشيخ  هذا  فعل  ما  السبب؟  ما  ملاذا؟  إىل  السجن.  وجيره  املسلم  هذا  بذراعي  العام   املدعي 
املدعي  نظر  يف  فعل  ما  إىل  انظروا  فعل؟  ماذا  أتدرون  اهلرم؟  املسلم  هذا  ذنب  ما  العجوز؟ 

املشتكي:
نرش كتاباً باسم «مرشد الشباب»!

للعلامنية؟  مخالفاً  و«اإليامن»  و«الدين»  يكون «اهللا»  أن  جيوز  هل  العلامنية.  خالف  أ- 
نعم، جيوز... وماذا بعد؟

والقانونية  والسياسية  واالقتصادية  االجتامعية  الدولة  أنظمة  أسس  ربط  إىل  دعا  بـ- 
بمبادئ الدين. كيف فعل ذلك، وملاذا، وما القصد؟

جـ- القصد تأمني وتأسيس نفوذ شخيص.
حسنًا.. هل يوجد قصد جلب املنافع السياسية؟.. ال،  العارفون باحلال يعلمون أن هذا 
عيه. حسناً، ما دام قصد املنافع السياسية معدوماً،  القصد معدوم. ومل يقدر  املدعي العام أن يدّ
فامذا ينتظر هذا العجوز من هذه الدنيا، بذاته وجسده وبدنه، حتى يطلب تأمني نفوذ شخيص؟
! يقول  املدعي العام: ال أدري، وال هيمني أن أدري كذلك، واخلرباء يقولون هبذا أيضاً

. كيف فعل هذا املسلم كل ذلك؟ حسناً
- استخدم الدين واألحاسيس الدينية واملقدسات الدينية آلة ووسيلة!. 

كلمة  من  اخلشية  غرس  اإلسالمية،  األحاسيس  اإلسالم،  دين  الدينية؟  املقدسات  ما 
أهنا  ويؤمن  األمور  هذه  يعرف  العام  إذن،  املدعي  «التفسري».  «القرآن»،  القلوب،  يف  «اهللا» 

مقدسات دينية.
فهل العلم هبا، واإليامن هبا، ثم التحدث عنها، استغالل هلا بجعلها آلة ووسيلة ليشء 
آخر؟ نعم، حسب رأي  املدعي العام املشتكي! يف هذه احلال،  املدعي العام أيضاً يستغل هذه 
املقدسات الدينية آلة ووسيلة. بل جيعلها آلة ووسيلة يف قانون سيايس، ويف احلكم عىل مسلم. 

أال يقع إذن حتت طائلة «املادة ١٦٣»؟
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 املدعي العام يقول: ال، فأنا ال أقوم بالدعاية إىل ذلك. أما هو فقد قام بالدعاية والتلقني.
حسناً فامذا قال؟ 

أرهب  فإن  معه  وحرهبا  لإلسالم  الزندقة  ضاللة   تصد  لد هذا،  عرصنا  «يف  قال: 
فرقة من الفرق املغرية عىل اإلسالم والتي تسري وفق خمطط النفس األمارة بالسوء، وسلمت 
عن  يكشفن  الالئى  العاريات  الكاسيات  النساء  من  طائفة  هي  الشيطان،  إىل  وإمرهتا  قيادها 
باب  بذلك  فيغلقن  اإليامن!  عىل  أهل  بطعناته  ينـزل  جارحاً  قاسياً  سالحاً  وجيعلنها  سيقاهنن 
النكاح ويفتحن أبواب السفاح، إذ يأرسن بغتةً نفوسَ الكثريين وجيرحنهم جروحاً غائرة يف 
قلوهبم وأرواحهم بارتكاهبم الكبائر، بل ربام يرصعن قسماً من تلك القلوب ويقضني عليها.

وإنه لعقاب عادل هلن، أن تصبح تلك السيقانُ املدججة بسالح الفتنة اجلارح حطب 
ق يف نارها أول ما حيرق، ملا كن يكشفنها لبضع سنوات أمام من حيرم عليهن». جهنم وتُحرَ

حسناً، هل هذا كذب؟ هل ينكر جمموعات البغايا املشجعات للزنا واملانعات للزواج؟ 
البغيات  األخالق  رشطة  تطارد  أال  واخلفي؟  العلني  البغاء  وغريها  الدولة  حتارب  أال 

وتكافحهن بقانون اجلزاء ونظام حماربة البغاء ليل هنار.
يتدخل  شأن  وليس  شأننا،  هو  صحيح.  صحيح...  هذا  املشتكي:  العام  يقول  املدعي 

فيه «اهللا»!
فاعل  عىل  يقبض  العام  واملدعي  والرشطة  القانون  لكن  يشاء!  ما  العام  ليقل  املدعي 
اجلريمة ومدبرها بعد وقوع اجلريمة. يعني بعد انتهاء الفعل وضياع العرض وموت القتيل. 
وال يمكن بالقانون اختاذ وسيلة ملنع وقوع اجلريمة، لكن بالدين يمكن ذلك: خشية اهللا. الدين 
التدابري  باختاذ  يأمرنا  بذلك.  يأمرنا  اإلسالم  الرذائل.  كل  سبيل  تقطع  اهللا  خشية  أن  يعلّمنا 
من  واخلوف  اهللا،  وحب  اهللا  خشية  بغرس  اهللا!  بمعرفة  بالتحذير،  بالنصيحة،  كيف؟  ا،  مسبقً
والفهم  بالعلم  اإلنسان..  قلب  يف  اخلالدة،  السعادة  إىل  والتوق  اخلالد،  والعذاب  جهنم،  نار 
واحلب واخلشية حتى هيرب من الرذيلة وينجو بنفسه ويريح املجتمع واملدعي العام والدولة 
واحلكومة والشعب. كيف نعمل ذلك؟ بالكالم والكتابة والقراءة. حسناً، يقول  املدعي العام 
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عندها إنه قام بالدعاية؟! وما الضري فيه؟ هو أمر اهللا وحكمة القرآن العظيم. أليس الدين أكثر 
احلقوق بداهة؟ من يمنعكم عنه؟ عن سبيل اهللا؟ يقال عنه: جرم. أهكذا؟ 

 D C B A @ ? > = < ; : 9 ﴿ إذن:    اهللا  أمر  اقرؤوا 
M L K J I H G F E ﴾  (حممد:٣٢). 

. خري للناس واملجتمع  فإن مل يسمعوا؟ أعيدوا ملن يسمع ومن يؤمن، ألن عملكم خيرٌ
 Q  P ﴿ للمؤمنني:    وقولوا  والبالء،  الرش  من  وحافظٌ  والدولة،  واحلكومة  والشعب 
فقولوا:  بذلك  يؤمنوا  مل  فإن  Y X W V U T S R﴾  (حممد:٣٣). 
ليس اخلطر والتهلكة للوطن والشعب يف الدين أو الدعاية للدين بل يف اإلحلاد وترك الدين. 
الوقت  يف  مانع  ال  الوطن.  عىل  خطراً  ل  يشكّ مل  : «اليمني  أيضاً الوزراء  رئيس  قاله  كالم  هذا 

احلارض من الدعاية للدين، ومل تعد حاجة إىل اختاذ تدابري هبذا الشأن».
مرة  املشتكي  العام  اسألوا  املدعي  لكن  باجلواب،  أعلم  أنتم  املحرتمون!  أهيا  احلكام 
أخر، إن كان يستطيع أن جييب بالنفي! هل يمكن الوقوف يف وجه تردي األخالق وزوال 
العفة وضياع النسب وجتارة األعراض والزنا والقتل بالقوانني اجلزائية وحدها، إذا مل ترشح 
إليها  الدعاية  أن  بحجة  ذلك  منع  وإذا  ويعلَّموها،  للشباب  العظيم  القرآن  وحكمة  اهللا  أوامر 
فتاك  لفكر  واخلبيث،  واملعدي  والعلني،  اخلفي  التخريب  صد  يمكن  يشء  بأي  ممنوعة؟ 

كالشيوعية التي هتدد الدنيا كلها؟.
انظروا  مقدساتكم!  وإىل  ربكم  اهللا  إىل  املشدودون  األتراك  املحرتمون  أهيا  احلكام 
املسلمني  أبناء  الرتك  عقول  إلفساد  سنني  منذ  اء  األلدّ الدين  أعداء  ينفثها  التي  السموم  إىل 

وشلّها. النقية  الطاهرة 
التحقري  إزاء  يتحرك  وال  هبذا...  هيتم  ال  العام  فينا!  املدعي  والنقائض  احلال  هلول  يا 
بتدابري  يويص  من  ضد  وينشط  كلها،  الساموية  واألديان  اإلسالم  دين  ضد  املخيف  واهلجوم 

لوقاية الشباب من هذا اهلجوم!
بسبب «مرشد  موكّيل  عىل  حتكموا  أن  حمال  األتراك!  املسلمون  املحرتمون  أهيا  احلكام 

الشباب» من كليات رسائل النور املشحونة بلمعات النور اإلهلي والنارشة له.
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٥١٢                                                                                                            سيرة ذاتية   
العلامء   املرشدين  أن  العلم  حق  تعلمون  املسلمون!  النجباء  املحرتمون  أهيا  احلكام 
الصادقني ورثة  األنبياء. وهؤالء الذوات املباركون، مكلّفون حسب أوامر القرآن املبني بنرش 
وال  جزاء  وال  أجراً  يريدون  ال  بوظيفتهم  يوفون  إذ  وهم  والنصائح.  املواعظ  من  ورثوه  ما 
. يؤدون الواجب يف سبيل اهللا وطلباً لرضا اهللا ورسوله وال غري، وال تصيبهم فرتة حتى  شكوراً
النفَس األخري، ألن هذه الوظيفة أمانة اهللا ورسوله إليهم. فكيف حياكم ويعذب موكيل ألدائه 
األمانة إىل أهلها؟ كيف يكلف هذا العجوز ببدنه الضعيف النحيف بكلفة ثقيلة ال تصدق، 

فيساق إىل  السجن؟ هذا من أشنع الظلم. واألمانة املوكلة إليكم هي منع إيقاع هذا الظلم.

النور هو الذي يمحو السيئات واخلطايا ودناءة األخالق والرذيلة والفساد والفتنة.
, + * ) ( ' & % $ # " ! ﴿  

 - . / ﴾  (التوبة:٣٢).
املحامي 

  عبد الرمحن  رشف الج
 : وأخيراً توجه رئيس املحكمة إىل األستاذ النوريس متسائالً

- هل هناك ما ترغب يف قوله، زيادة عىل ما قلت؟
- أرجو أن تسمحوا يل بزيادة كلمة واحدة.

- تفضلوا 
- إنني لست أهالً لكلامت الثناء التي أضفاها عليّ موكليَّ املحرتمون، إذ إنني لست 

سو خادم عاجز للقرآن ولإليامن. ليس عندي ما أقوله سو هذا.
تبليغ قرار الرباءة

ختمت املحاكمة بناء عىل ذلك. وأعلنت  اهليئة احلاكمة بعد املشاورة قرار الرباءة باتفاق 
بتصفيق  املحكمة  قاعة  يف  احلارضين  الشعب  وأبناء  قبل  اجلامعيني  من  القرار  وقوبل  اآلراء، 

حار. واكتسب القرار  الدرجة القطعية إذ مل يقدم  املدعي العام طلباً للتمييز.
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ســبــارطــة                                                                                     ٥١٣ إ ــي    ف
[ويف هذه األثناء كتب الكتاب اإلسالميون يف الصحف 
واملجالت مقاالت تبني أعامل األستاذ النوريس ونشاط 

طالب  النور. ندرج أدناه مقالتني منها(١):]

بعد فراق طويل(٢)
األستاذ  أرشف أديب

من  فرصة  أجد  مل  حيث  سنة،  وعرشين  ثامن  أو  وعرشين  سبع  منذ  األستاذ  ألتق  مل 
املشاغل، رغماً عن رغبتي الدائمة لزيارته ورؤيته وملء العني من حمياه املبارك. لكن وجوده 

املعنوي مل يفارقني أبداً، ألنه يعيش يف القلوب.
حياه  مُ من  النابعة  باللذة  العظيم  املادي  الشوق  مقدار  ظهر  له  واحتضاين  اللقاء  وحني 

النوراين.
يف  يومياً  نحرض  كنا  الزمان  ذلك  يف  باألستاذ.  األول  لقائي  عىل  سنة  أربعون  انقضت 
يف  طيبة  ساعات  معاً  ونقيض  املحرتمني،  واإلزمرييل  وفريد  ونعيم  عاكف  مع  املجلة»  «إدارة 
أحاديث شتى. ويتحدث األستاذ -بلهجته اخلاصة- يف املسائل العلمية الرفيعة، فنجد حرارة 
يف أنفسنا من جالدة وحشمة أحاديثه. ذكاء فطري غري معتاد وموهبة إهلية. تظهر قدرة ذكائه 
. عقل دائم العمل والفكر. ال يشتغل بالنقل كثيراً، فمرشده  وعظمته إزاء أشد املسائل تعقيداً
القرآن، وهو نبع فيضه وذكائه. وهذه اللمع كلها تدفق من هذا النبع مبارشة. صاحب رأي 
سديد أشبه بمجتهد أو إمام، وقلبه ميلء بإيامن راسخ أشبه بإيامن صحايب، ويف روحه شهامة 
كشهامة عمر. هو مؤمن أحيا عرص الرسالة السعيدة بني جوانحه يف القرن العرشين، وجعل 
باهللا»،  و«اإليامن  أساس «التوحيد»  أعني  اإلسالم،  غايات  غاية  إن  له.  غاية  والقرآن  اإليامن 
هي أعظم عمدته وعمدة رسائل النور. وأظنه لو كان يف خري القرون وظهور اإلسالم، فلعل 
وعبادة  للرشك  عدواً  كان  فقد  الكعبة.  يف  األصنام  حتطيم  بمهمة  يكلفه  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول 

األصنام أقىص درجات العداء.

(١) تفضل األخ العزيز  «عوين عمر» مشكوراً برتمجتهام.
(٢) عن جملة سبيل الرشاد، املجلد ٥، العدد ١١٩، سنة ١٩٥٢.

009 SIYRAH ZATIYYE.indd   513009 SIYRAH ZATIYYE.indd   513 م 07:39:55   15/12/2011م 07:39:55   15/12/2011



٥١٤                                                                                                            سيرة ذاتية   
يف  والقرآن  اإليامن  حقائق  لرتسيخ  اجلهاد  يف  قضاه  تقريباً،  واحد  قرن  طويل،  عمر 
القلوب. عمر قضاه يف الفضيلة والشهامة. فهو يف ميادين احلرب بطل يتقدم  املجاهدين، يستل 
السيف، ثابت األقدام، حيمل عىل األعداء. وهو يف األرس بطل يتصد لقائد األعداء. وهو 

عىل منصة اإلعدام ظل يسوق قائد األعداء إىل التفكري ويقوده إىل اإلنصاف.
فدائيّ ال يرتدد حلظة بالتضحية بروحه من أجل شعبه وبالده، عدو شديد للفتنة واهلدم، 
يتحمل كل ظلم وتعذيب من أجل منافع  األمة، يف سبيل الغاية، أسهل يشء عليه أن يقتات 
برشبة حساء وقدح ماء ولقمة خبز، ويلبس خرقة خامة بيضاء قطنية يغري مالبسه قبل أن تتسخ 
. ال يمسك بالنقود الورقية بيده وال حيملها. ال يملك  ويغسلها، ويعتني بالنظافة اعتناء فائقاً

شيئاً قيماً يف هذه الدنيا. يعيش للناس ال لنفسه.
ضعيف البنية، لكنه ذو مهابة وحشمة. عيناه تشعان نوراً مثل الشمس، ونظراته نظرات 

. سلطـان، أغنى سلطان يف عامل املعنى مع أنه أفقر الناس يف الدنيا ماالً
لون  الشيب.  رأسه  يف  أشعلت  وإن  وجهه  يف  جتعدات  سنة  وثامنني  نيف  آالم  ختلف  مل 
برشته بياض مرشب بحمرة. غري ملتح. نشط كأنه يف عمر الشباب. حليم وهادئ، لكنه حني 

هييج، يبدو كاألسد، وينتصب عىل ركبتيه، ويتكلم مثل سلطان.
أكره يشء إىل نفسه السياسة. فلم يمسك يف يده صحيفة منذ مخس وثالثني سنة. مقطوع 
منشغالً  غده  من  الظهر  وقت  إىل  العشاء  صالة  بعد  إنساناً  يلتقي  ال  الدنيا.  بشؤون  الصلة 
. وقد منع طالبه أيضاً عن السياسة. طالبه الذين بلغ عددهم ستامئة ألف أو  بالعبادة. ينام قليالً
مليون هم أكثر أبناء الوطن تمسكاً بالفضائل. واملئات أو األلوف من طالبه يدرسون العلوم 
الرصفة يف كليات اجلامعات، فرتاهم أشد الطالب مهة وأعظمهم فضيلة. ومل يقع أن تسبب 
إنسان من طالب  النور الذين بلغوا مئات األلوف عدداً وانترشوا يف أرجاء الوطن كافة، يف 
حادث خمل باألمن. إن كل طالب لرسـائل النور حمافظ طبيعي لنظام وانتظام البالد وحارس 

لألمن واألمان.
املحدقة  املخاطر   سو يقلقني  ال  إنه  فقال:  إسطنبول،  سفر  من  تعباً  كان  إن  سألته 
باإلسالم. إذ كانت املخاطر سابقاً تأيت من اخلارج وكانت مقاومتها يسرية، أما اآلن فإهنا تأيت 
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ســبــارطــة                                                                                     ٥١٥ إ ــي    ف

ما  أخشى  إنني  املقاومة.  فتعرست  فيه  وانترشت  اجلسد  يف  الديدان  دبت  حيث  الداخل  من 
يقطع  من  يظن  إذ  بالعدو.  يشتبـه  ال  ألنه  الوبيل،  الداء  هذا  املجتمع  بنية  تتحمل  أالّ  أخشاه 
يف  إذن  اإليامن  فقلعة  احلد  هذا  إىل  املجتمع  بصيرةُ  عميت  ومتى   . صديقاً دمه  ويمص  رشيانه 
خطر داهم. لذا ال قلق يل إالّ هذا وال أضطرب إالّ من هذا. بل ليس عندي زمن أضيّعه يف 
التفكري يف التعب واملشاق التي أتعرض هلا بنفيس. وليتني أتعرض أللف ضعف من شقائي 

ويسلم مستقبل قلعة اإليامن. 
كم مئات األلوف من طالبكم بأمل وسلو للمستقبل؟ قلت: أال يمدّ

عظيم.  معنوي  وقلق  خانقة  بأزمة  يمر  العامل   .. تماماً وأميل  رجائي  ينقطع  مل  بىل،  قال: 
فاملرض الذي دب يف جسم املجتمع الغريب وزعزع دعائمه املعنوية كأنه وباء طاعون وبيل. فام 
احللول التي جيابه هبا جمتمع اإلسالم هذا املرض املعدي الرهيب؟ هل بوصفات الغرب النتنة 
املتفسخة الباطلة؟ أم بأسس اإليامن احليوية ملجتمع قلعة اإلسالم؟ إنني أر الرؤوس الكبرية 
سادرة يف الغفلة. فقلعة اإليامن ال تسند بأعمدة الكفر النخرة، وهلذا أبذل كل جهدي وسعيي 

يف اإليامن وحده.. لذا ركزت جهدي كله من أجل اإليامن فقط.
إهنم ال يفهمون رسائل النور، أو ال يريدون أن يفهموها. يظنونني شيخ مدرسة جامداً 
يف األمور الدنيوية املادية. لقد اشتغلت بالعلوم الرصفة والعلوم والفلسفات املعارصة كلها، 
وحللت أعقد مسائـلها، بل صنفت فيها مصنفات. لكني ال أعتـرف بألعاب املنطق وال أصيخ 
سمعاً حليل الفلسفة، بل أترنم بجوهر حياة املجتمع، وبوجوده املعنوي وبوجدانه وإيامنه. فقد 
الرئيس  العمود  وإن  أال  القرآن،  سه  أسّ الذي  واإليامن  التوحيد  أساس  يف  اشتغايل  حرصت 

ملجتمع اإلسالم هو هذا، فإذا تزلزل يضيع املجتمع.
يقولون: ملاذا جترح فالناً وعالناً؟ ال أدري. مل أشعر ومل أتبني مما أر أمامي من حريق 
هائل يتصاعد هليبه إىل األعايل حيرق أبنائي ويرضم إيامين، وإذ أنا أسعى إلمخاده وإنقاذ إيامين، 
حياول أحدهم إعاقتي، فتـزل قدمي مصطدمةً به. فليس هلذه احلادثة اجلزئية أمهية تذكر وقيمة 

أمام رضاوة النار؟ يا هلا من عقول صغرية ونظرات قارصة!
أيظنونني رجالً مهموماً بحاله يبغي إنقاذ نفسه؟ لقد افتديت بدنياي وآخريت يف سبيل 
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٥١٦                                                                                                            سيرة ذاتية   
إنقاذ إيامن املجتمع. مل أذق طوال عمري البالغ نيفاً وثامنني سنة شيئاً من لذائذ الدنيا. قضيت 
حيايت يف ميادين احلرب، وزنزانات األرس، أو سجون الوطن وحماكم البالد. مل يبق صنف من 
اآلالم واملصاعب مل أجترعه. عوملت معاملة املجرمني يف املحاكم العسكرية العرفية، ونفيت 
البالد.  زنزانات  يف  شهوراً  الناس  خمالطة  من  وحرمت  كاملرشدين.  البالد  أرجاء  يف  وغربت 
. وتعرضت إلهانات متـنوعة. ومرت عليّ أوقات رجحت املوت عىل احلياة  مت مراراً مّ وسُ

ألف ضعف. ولوال أن ديني يمنعني من قتل نفيس، فربام كان سعيد تراباً حتت الرتاب.
أنا ال أطيق ذالً وال إهانة بفطريت وجبلتي. العزة والشهامة اإلسالمية متنعني بشدة من 
يواجهني،  الذي  كان  مهام  رأيس  أطأطئ  ال  احلال،  هذا  مثل  إىل  تعرضت  فإذا  األحوال.  هذه 
سواءٌ إن كان جبـاراً أشد الناس ظلماً أو قائداً عدواً سفاحاً للدماء، بل ألقي بظلمه ودمويته 
عىل وجهه.، وال أبايل إن رماين يف غياهب  السجن أو قادين إىل منصة اإلعدام. وهذا ما وقع، 
 أخر دقائق  الظلم  عىل  ووجدانه  الدموي  القائد  ذلك  قلب  صرب  ولو   . فعالً عيل   جر وما 

لكان سعيد قد شنق والتحق بزمرة  األبرياء املظلومني.
هكذا انقضت حيايت كلها يف نصب ومشقة، ونكبة ومصيبة. لقد افتديت نفيس ودنياي 
اهللا  أدعو  ال  دعوايت  يف  حتى   . طيباً وحالالً  فهنيئاً  وسالمته.  وسعادته  املجتمع  إيامن  سبيل  يف 
عليهم. فبهذه األحوال صارت رسائل النور وسيلة إلنقاذ إيامن مئات األلوف يف األقل، ربام 
املاليني - هكذا يقولون- فأنا أجهل عددهم،  املدعي العام بأفيون ذكر أهنم مخسامئة ألف أو 
واملشقات  وصربي عىل الصعاب  احلياة  وحدي، لكن ببقائي يف  يزيدون. باملوت كنت أنجو 

خدمت يف إنقاذ اإليامن بقدر هذه األنفس. فاحلمد هللا ألف مرة.
لقد ضحيت حتى بآخريت يف سبيل حتقيق سالمة إيامن املجتمع، فليس يف قلبي رغب 
يف  اجلنة وال رهب من جهنم، فليكن سعيد بل ألف سعيد قرباناً ليس يف سبيل إيامن  املجتمع 
الرتكي البالغ عرشين مليونا فقط بل يف سبيل إيامن  املجتمع اإلسالمي البالغ مئات املاليني. 
ولئن ظل قرآننا دون مجاعة حتمل رايته عىل سطح األرض فال أرغب حتى يف  اجلنة إذ ستكون 
هي أيضاً سجناً يل، وإن رأيت إيامن أمتنا يف خري وسالم فإنني أرىض أن أُحرق يف هليب جهنم 

إذ بينام حيرتق جسدي يرفل قلبي يف سعادة ورسور.
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كالطوفان.  قلبه  بحر  ويموج  كالربكان  بشواظ  يرمي  كان  حرضته.  وجاش  فاض  لقد 
ويصب كالشالل أعمق نقاط القلب بمياه زمزمية عظيمة. لقد أخذه محاس زائد، كأنه خيطب 
من منصة الربملان، ال يريد أن يقطع عليه الكالم إنسان. أحسست بالتعب الذي أصابه، فرأيت 

أن أغري هذا املبحث احلاميس:
- هل انزعجتم يف املحكمة؟

- هل يف القوانني نص يعدّ  تعليم الدين والتزامَ نسائنا وأخواتنا املحرتمات باملحافظة 
عىل عفتهن ورشفهن ضمن دائرة الرتبية اإلسالمية جريمة؟ فليجب أساتذة اجلامعة املشتـغلون 
هبذا العلم وباحلقوق عن مغز ذلك، ومغز اختاذ كلمة «احلقيقة الواردة إىل القلب» دليالً 

عىل تأسيس نفوذ شخيص.
. نا الزمان يف لقاء األستاذ مأخذاً، وحني استأذنت للمغادرة كان الوقت متأخراً ذَ أخَ

سعيد النور وطالبه
األديب الشاعر  عثامن يوكسل(*) 

شيخ كبري السن وذو حظ عظيم. يلتف حوله الناس من عمر ثامين سنوات إىل ثامنني 
باهللا  باهللا،  اإليامن  واحد:  يشء  عىل  جيتمعون  لكنهم  شتى،  وأشغاهلم  وعقوهلم  أعامرهم  سنة. 
رب العاملني، وبرسوله الكريم ملسو هيلع هللا ىلص، وبكتابه العظيم. ونر كل واحد منهم كمن وجد شيئاً 
. حينام تطّلع عىل سعيد النور وطالبه، حتس بنفسك يف  بعد أن ضيعه، كأن القرآن يتنـزل طرياً
ما  واطمئنان.  حضور  يف  وكلهم  نور...  ظاهرهم  نور،  باطنهم  نور،  وجوههم  القرون.  خري 
أعظم السعادة يف ربط اآلرصة بخالق الكون العيل القدوس الدائم احلارض الناظر، وما أمجل 

السري يف سبيله، بل عشق سبيله حتى الوله.
املرشوطية،  نظام  هي  الزمان،  حوادث  وخرب  عهود  ثالثة  عارص  شيخ  النور  سعيد 
وحكومة  االحتاد والرتقي، واجلمهورية. عهود زاخرة بالتغيـري واالنقالب واالهندام. ما من 
شواهق  من  إسطنبول  إىل  قدم  رجل   . منتصباً ظل  واحد  رجل  غري  اهلدم،  وأصابه  إال  يشء 
صدره  الرجل  هذا  جعل  كالطود.  راسخاً  إيماناً  حيمل  الشمس،  ترشق  حيث  من   الرشق، 
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املفعم باإليامن سداً منيعاً أمام أرشار العهود الثالثة، ومل يفتأ يدعو إىل اهللا، ويدعو إىل الرسول 
ومل  ظامل،  يطأطئه  مل  جبل «آرارات»،  كقمة  شامخ  رأسه  والرسول.  اهللا  إالّ  يشء  إىل  وال  ملسو هيلع هللا ىلص، 
تثن  مل  النور.  سعيد  هو  هذا  كالربق.  ذكاء  عجيبة،  قوية  إرادة  كالصخور،  صلب  عامل.  يغلبه 
وأوامر  له  املنصوبة  اإلعدام  ومنصات  والثورات  واالنقالبات  واملدنية  العسكرية  المحاكمُ 
الهناية  وشجاعة  بقوة  ذلك  كل  قاوم  طريقه.  عن  العظيم  املعنويات  رجلَ  والتغريب،  النفي 
هلام نابعتان من اإليامن. يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكريم:   ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤  ﴾  

(آل عمران:١٣٩). فكأن كالم اهللا هذا جتىل يف سعيد النور!.
لقد قرأت مرافعاته يف املحاكم. مل تكن دفاعاً عن النفس، بل دفاعاً عن دعوة عظيمة، 

وشواهد ومعلقات للجالدة واجلرأة والذكاء.
ملاذا تسنم سقراط موقعاً مرموقاً؟ أليس بسبب استصغاره احلياة من أجل الفكر؟ سعيد 
النور يعدل سقراط يف األقل! لكن  أعداء اإلسالم سعوا إىل تعريفه بصفة «رجعي» و«متعامل». 
! لقد اقتيد من حمكمة إىل حمكمة، لكنه كان  ففي نظرهم ينبغي للرجل السامق أن يكون أجنبياً
يوسفية»  «مدارس  صارت  السجون  لكن  سجن،  إىل  سجن  من  وانتقل  حمكوم.  وهو  حيكم 
. وذاب عتاة القتلة وأعداء االستقرار  هبمته. سعيد النور جعل السجون نوراً، والقلوب نوراً
واألخالقِ القساةُ أمام رصح اإليامن هذا، كأهنم خلق جديد، مؤمنون سلَمٌ للناس ومواطنون 
من  ونفوه  بوه  غرّ تستطيع؟  أم  ذلك؟  تربيتكم  ومناهج  مدارسكم  اسـتطاعت  فهل  خيّرون. 
حلّ  حيثام  وأطهار  أنقياء  مؤمنون  به  وأحاط  له،  وطنًا  إليه  نفي  بلد  كل  فصار  بلد..  إىل  بلد 
ب. وعجزت القوانني واملمنوعات والرشطة واجلندرمة وجدران السجون السميكة عن  رّ وغُ
التفريق بينه وبني إخوته املؤمنني، فتحولت الكثافة املادية املرتاكمة بني املرشد الكبري وطالبه 
إىل لطائف بفضل الدين والعشق واإليامن. وخلفت تهديداتُ وحتديدات القوة العمياء واملادة 
بأطراف  لتحيط   القر حجرات  من  وماجت  الروح،  عامل  بحار  يف  متالطمة  أمواجاً  امليتة 

األرض وتدق أبواب اجلامعات.
كم عليهم  ، واألجيال الذين حُ هرع أبناء الوطن الذين انتهكت مقدساهتم زمناً طويالً
يد،  إىل  يد  من  لألستاذ  النور  رسائل  طافت  نوره.  وإىل  سبيله  إىل  لإليامن  واملتلهفون  بالفناء، 
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كل  متعلم،  أو  أمي  كل  هرم،  أو  شاب  كل  واقتبس  بلد،  إىل  بلد  ومن  لسان،  إىل  لسان  ومن 
صغري أو كبري، بقبس من ذلك النور. وصار كل طالب ماكنة أو مطبعة فتحد اإليامن التقنية، 

فكتبت رسائل النور واستنسخت آالف النسخ.
هذا  من  خرائب،  وصاروا  أرواحهم  وأنوار  بصائرهم  انطفأت  الذين  العمي  وفزع 
ال  -التي  والعلامنية  الثورة  خمالفة  بحجة  املحاكم  إىل  العزيز  الرجل  فساقوا  والضياء،  النور 
يـملون من تردادها- وقادوه إىل السجون. بل حاولوا قتله بالسم مراراً، فصارت سمومهم 
ه، نورُ القرآن، نورُ اهللا، حدودَ الوطن ورس يف  ... والسجون مدارس. وجتاوز نورُ تريـاقاً
اهليئات  كلُّ  باحترامٍ  إزاءها  تقف  أن  ينبغي  قوة  اآلن   تركيا  يف  إن  اإلسالمي.  أرجاء  العامل 
وال  هيئة  وال  مجعية  ليسوا  إهنم  وطالبه.  النور  سعيد  هي  لوطنهم،  املحبني  املواطنني  ومجيع 
حزباً، وليس هلم أرض وال مقرات، وال يرفعون أصواهتم بالضجيج واخلطب واملظاهرات 
الناذرين  املجهولني  العارفني  من  الواعي  الثابت  املؤمن  اجلمع  زحام  إهنم  واملهاترات. 

أنفسهم هلذه الدعوة العظيمة.

سنة ١٩٥٣
بعد براءة األستاذ سعيد النوريس من حمكمة إسطنبول، عاد إىل «أمريداغ».

ويف أحد أيام رمضان خرج وحده يتجول يف احلقول املحيطة باملدينة وعريف رشطة مع 
ثالثة من أفراده يتعقبونه.

ومل يستطع أن يتم جتواله، إذ حلقه هؤالء وعرضوا عليه أن يلبس القبعة. وعندما قادوه 
إىل مركز الرشطة احتج األستاذ عىل هذه املعاملة، وأرسل عريضة إىل وزارة العدل وإىل وزارة 
الداخلية يف أنقرة، شجب فيها هذه  الترصفات الرعناء، كام أرسل صورة من عريضته إىل أحد 

طالبه يف أنقرة ليتتبع  املوضوع عند املراجع الرسمية ويبلغ  النواب املهتمني باحلادثة. 
ومن أنقرة قرر بعض طالبه  إرسال نسخة من هذه العريضة إىل جـريـدة إسالمية تصدر 

يف  «صامسون» باسم «اجلهاد األكرب» (Büyük Cihad) حيث نرشت هناك.
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شاب  حاول  إذ  ياملان»(*)  أمني  املعروف  «أمحد  الصحفي  حادثة  وقعت  األثناء  هذه  يف 

. مسلم أن يغتاله، فأطلق عليه عدة رصاصات مل تنل منه مقتالً
لإلسالم  املعادية  واملجالت  اجلرائد  كلُّ  كبيراً  استغالالً  الحادثةَ  هذه  استغلت  وقد 
تركيا،  يف  اإلسالمية  تتنفسه  احلركات  بدأت  الذي  النسبي  احلرية  جو  غاظها  التي 
الرجعية  ظهور  نتيجتها  ستكون  احلركات  هذه  ملثل  حرية  أية  إعطاء  بأن  تظهر  أن   فأرادت 

الخ. واإلرهاب.. 
كانت محلة صحفية رهيبة مل يستطع رجال  احلزب الديمقراطي احلاكم أن يقفوا أمامها، 
. فصدرت األوامر بغلق مجيع اجلرائد  هذا فوق وجود جناح معاد لإلسالم يف هذا احلزب أيضاً

واملجالت اإلسالمية، واعتقال مجيع الكتّاب واملفكرين املسلمني العاملني فيها.
وأعتقل يف هذه احلملة من االعتقاالت املدير املسؤول عن جريدة «اجلهاد األكرب» وأحد 
طلبة النور وهو السيد «مصطفى  صونغور» وسيقا معاً إىل املحكمة يف مدينة  «صامسون» وقد 
وأصدرت  القرار  هذا  ألغت  التمييز  ولكن  حمكمة  عليهام،  باحلكم  قرارها  أصدرت  املحكمة 

قرارها بالرباءة.
يف  النور  حركة  توسع  ضد  الصحف  يف  وآراء  بيانات  تنطلق  األثناء  هذه  يف  وكانت   
البالد. وتبدأ التحريات يف مخس وعرشين منطقة برتكيا وتبلغ فتح الدعاو، مستهدفة احلكم 
عىل قريب من ستامئة طالب من طالب  النور. إالّ أهنم ال جيدون جرماً وال شيئاً يكون مستند 

اهتام يف رسائل النور أو طالب  النور.
نرشت  مقالة  بسبب  الزمان  بديع  األستاذ  ضد  مدينة  «صامسون»  يف   دعو وفتحت 
يف جريدة «اجلهاد األكرب» حتت عنوان «أكرب برهان» وطلب مثوله أمام حمكمة  «صامسون»، 

ولكن األستاذ كان آنذاك مريضاً، فضالً عن تقدمه يف السن.
مدينة  من  وكذلك  «أمريداغ»  قضاء  طبابة  من  طبي  تأييد  عىل  حصوله  من  وبالرغم 

«أسكي  شهر» إالّ  أن حمكمة  صامسون أرصت عىل حضوره.
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مرضه  ولكن  إىل  صامسون.  طريقه   يف  إسطنبول(١)  إىل  توجه  اإلرصار  هذا  عىل  وبناء 
من  طبياً  تقريراً  فاستحصل  السفر  مواصلة  بإمكانه  يعد  فلم  إسطنبول،  إىل  وصوله  بعد  اشتد 

اهليئة الصحية، وأرسله إىل املحكمة.
كان هذا التقرير الطبي يؤيد  بأن حالة األستاذ بديع الزمان ال تسمح له أبداً بالسفر ال 
براً وال بحراً وال جواً، ولكن  املدعي العام بالرغم من هذا التقرير الطبي الواضح القاطع، كان 

يطالب بشدة بحضوره ومثوله أمام املحكمة.
إسطنبول  باستجواب  حمكمة  تقوم  أن  املحكمة  قررت  الطبي   التقرير  إىل  واستناداً 

األستاذ نيابة عنها.
دفاع أمام حمكمة إسطنبول 

الرشيف.  رمضان  شهر  يف   أخر مرة  ضدي  العدل  املتسرتون  دوائر  «ساق  أعداؤنا 
للقانون  خمالفني  إليّ  أرسلوا  فقد  رسية.  شيوعية  بمجموعة  عالقة  ذات  حقيقتها  يف  املسألة 
خمالفة كاملة، ثالثة جنود جندرمة مسلحني مع رأس عرفاء وأنا يف السهول واجلبال وحدي 

بغري رفقة. قائلني: «أنت ال تلبس القبعة»، وأخذوين جبراً إىل مركز الرشطة.
ر يف حمكمة احلرش الكرب من  فأقول ملنتسبي العدل كلهم الذين يبتغون العدل: ال مفّ
العقاب ملن يذيقونني من العذاب الوجداين منذ سنتني بحججهم التافهة وخمالفتهم العجيبة 
طالبه  أحد  بيت  يف  معظمها  أمىض  متوز-  هناية  إىل  مايس  أوائل  تقريباً -من  أشهر  ثالثة  إسطنبول  يف  األستاذ  قىض   (١)

املقربني « حممد فرنجي».
احتفال  فعالً  أقيم  وقد  فتحها.  عىل  عام  مخسامئة  بمرور  لالحتفال  تتهيأ  إسطنبول  كانت  (١٩٥٣م)  السنة  تلك  يف   
مهيب دعي إليه األستاذ بديع الزمان مع املدعوين الرسميني، ويف هذا االحتفال التقى بطريرك الروم «آشنو كراس». 

وأثناء اللقاء جر بينهام احلوار اآليت:
ة  سعيد النوريس: يمكن أن تكونوا من أهل النجاة يوم القيامة إذا آمنتم بالدين النرصاين احلق برشط االعرتاف بنبوّ  

سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص وباالعرتاف بالقرآن الكريم كتاباً من عند اهللا.
البطريرك: إنني اعرتف بذلك.  

سعيد النوريس: حسناً، فهل تعلنون ذلك أمام الرؤساء الروحانيني اآلخرين؟  
البطريرك: أجل، إنني أقول ذلك ولكنهم ال يقبلون. (ش) ٤٠٥.   

فوزع  فيها.  مشككاً  السبع»  حول «السموات  حمارضة  وألقى  إسطنبول.  إنكليزي  مسترشق  األثناء  هذه  يف  وحرض   
 طالب النور يف اليوم التايل منشورا يتضمن تفسري األستاذ حوهلا من «إشارات اإلعجاز» وملا اطلع عليه املسترشق 
وغادر  أيام  مخسة  تدوم  أن  املقرر  من  كان  التي  حمارضاته  سلسلة  وأهنى  اليوم  ذلك  يف  حمارضته  اخترص  املذكور 

إسطنبول دون أن يعقب. (من  حممد فرنجي، Son Şahitler ٤ ص٣٥٦).
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للقانون حيث ينبغي حقاً أن يتهموهم بمخالفة القانون إذ خيرقون القانون باسم القانون من 
قانون  كلها  األرض  أيف  نعم..  وجوه.  بخسمة  اإلسالمية  القوانني  عىل  فيعتدون  وجوه  مخسة 
يتهم رجالً منعزالً منذ مخسة وثالثني عاماً عازفاً عن األسواق واألرياف، ألنه مل يضع فوق 

رأسه قبعة  اإلفرنج؟.
إن من يف قلبه ذرة وجدان لينفر ويكره أن يكلِّف بقوة القانون رجالً بلبس القبعة ليشبه 
 القسيسني  األجانب، رجالً منـزوياً ال خيتلط بالناس وال يريد أن يشغل روحه يف شهر رمضان 
الرشيف بيشء قبيح مثل هذا -وخالفاً للقانون- وينقطع عن لقاء أخالئه حتى ال يتذكر الدنيا، 
ه وقلبُه ببدنه. مع أن  بل ال يستدعي طبيباً وال يأخذ دواء مع شدة مرضه حتى ال ينشغل روحُ
ويف  سنة،  وعرشين  ثامن  منذ  رأسه  يف  يلبس  بام  يتعلقوا  مل  واليات  ومخس  حماكم  مخس  رشطة 
ة األخرية خاصة يف حمكمة إسطنبول العادلة أمام أنظار أكثر من مائة رشطي وجتوله  هذه الكرّ
شهرين راجالً كيفام شاء، ومع أن حمكمة التمييز قررت إجازة القانون للبس «الربيه» (بديل 
القبعة) ومع إقرار عدم إلزام لبسها للنساء وحلارسي الرأس وللجنود العسكريني وللموظفني 
ه زياً  الرسميني وانعدام املصلحة يف لبسها، فال تقع مسؤولية قانونية عىل من يلبس الربيه وعدّ

. رسمياً، فأنا لست موظفاً
 ذ، قيل له: وهل يؤمر الناس بيشء حسب اهلو فإن ردّ ذاك بالقول: إنام أنا مأمور منفّ
التشبه  عن  النهي  يف  آية  احلكيم  القرآن  ويف  مأمور؟  بأنه  نفسه  عن  فيدفع  جبرياً  ليكون قانوناً 

 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿    : أيضاً وفيه   ،والنصار باليهود 
اهللا  إطاعة  مع  التناقض  عدم  برشط  ولكن  األمر،  أويل  بإطاعة  أمر  أي  (النساء:٥٩)    ﴾  Ñ  Ð
واحلال أن قوانني العرف اإلسالمي يف هذه  منفذاً تلك الطاعة.  يترصف  فيقدر أن  ورسوله، 
املسألة، تأمر بالشفقة عىل املرىض وتنهى عن إيذائهم، والرمحة بالغرباء والبعد عن إيالمهم، 
ودفع النصب واألذية عن خدام القرآن وعلوم اإليامن يف سبيل اهللا. وإن تكليف رجل انقطع 
ك الدنيا ألهلها بلبس قبعة  القسيسني نقضٌ للقانون بمخالفة القانون ومصادرةٌ  عن الناس وتَرَ
القوانني  هذه  عىل  واعتداءٌ  وجوه،  عرشة  من  ال  وجه،  مائة  من  اإلسالمي  العرف  لقوانني 
القدسية من أجل أمر باهلو. وال مكان للشك أو الشبهة يف أن تصرفاً مثل هذا مع رجل بلغ 
مخس  منذ  للدنيا  وتارك  الناس  عن  ومنعزل  وغريب  اهلرم،  وأضناه  املرض  أهنكه  القرب  حافة 
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ســبــارطــة                                                                                     ٥٢٣ إ ــي    ف

والشعب  الوطن  ضد  خبيثة  مؤامرة  ثمرة  هو  إنام  السنية،  السنة  خيالف  ال  لكي  سنة  وثالثني 
ذوي  الربملان  نواب  ضد  كذلك  املسترتة،  والشيوعية  الفوىض  حلساب  والدين  واإلسالم 
وحياربون  والوطن  اإلسالم  خدمة  ينوون  الذين  عموماً،  الديمقراطيني  ضد  وحتى  الدين، 
ضد  الدفاع  يف  وحيداً  يرتكوين  وال  فليحذر  النواب  املتدينون  الرهيبة.  األجنبية  التخريبات 

هذه املؤامرة اخلبيثة.
قوات  لقائد  احتراماً  يقف  ومل  اهلوان  رفض  الذي  املضحي  القرآنية  احلقيقة  خادم  إن 
الروس  إذ مرّ أمامه قصداً ثالث مرات، فشمخ برأسه أمام التهديد باإلعدام من أجل صون 
قائد  اإلنكليز  فواجه  اإلسالم  رشف  أجل  من  باإلعدام  بتهديد  واستهان  اإلسالمية،  العزة 
ري الفتاو حتت تأثريه، بقوله يف املطبوعات: «ابصقوا يف وجوه  املحتلني إلسطنبول ومصدّ
 الظاملني الصفيقة»، ومل يلتفت إىل غضب مصطفى  كامل وسط مخسني نائباً يف املجلس حني قال 
أنا  قال:  إذ  العرفية  العسكرية  املحكمة  أمام  اجلواب  يف  يداهن  ومل  خائن»  الصالة  له: «تارك 
 مستعد للتضحية بروحي من أجل مسألة واحدة للرشيعة، واختار االنزواء ثامين وعرشين سنة 
حتى ال يتشبه بالكفار، إن قيل له برصاحة وبخالف القانون: «تلبس القبعة عىل رأسك فتشبه 
أحبار  اليهود وقسس  النصار وختالف إمجاع علامء اإلسالم أو تعاقب»، فإنه يفتد احلقيقة 
القرآنية بروحه مائة مرة بال تردد وبشهادة سريته، ولو مزقوه إرباً إرباً وألقوه يف نار كاجلحيم، 

بله احلبس الدنيوي والعقاب والتعذيب!.
النمرودي من أعداء  املضحي، ألشد الظلم  هذا  احلكمة يف القوة املعنوية يف حتمل  فام 
الوطن والدين املسترتين، ويف عدم مواجهته القوة املادية بالرد املادي التخريبي؟ فها أنا أعلن 
لكم وألهل الوجدان كلهم جميعاً أن القرآن احلكيم قد علّمه ذلك لئالّ يترضر تسعون بريئاً 
يف  والنظام  األمن  عىل  املحافظة  أجل  ومن  املائة،  يف  عرشة  نسبتهم  ملحدين  زنادقة  بسب 
الداخل بقوته كلها، ومن أجل نصب حارس يف قلب كل إنسان بدروس النور. ولوال ذلك، 
النتقمتُ يف يوم واحد من أعدائي الذين ظلموين مدة ثامن وعرشين سنة. فرتاه ال يدافع ضد 
من هيني عزته وكرامته حفاظاً عىل األمن من أجل  األبرياء، ويقول: أنا مستعد للتضحية بحيايت 

الدنيوية من أجل ملة اإلسالم، بل حتى بحيايت األخروية إن لزم األمر.
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٥٢٤                                                                                                            سيرة ذاتية   
مل  إذ  بالرباءة،  قرارها  املحكمة  أصدرت  الالزمة  اإلجراءات  مجيع  انتهاء  وبعد  وأخيراً 

جتد يف  تلك املقالة ما يؤاخذ عليها».
مراحل متنوعة من سريته يف إسبارطة

أسس طالب  النور النشيطون يف «أورفة» و«دياربكر» مدرسة  نورية يف كل منهام. وبدأت 
لّهم من  دروس علمية بقراءة رسائل النور عىل اجلامعة احلارضة من كل أصناف الشعب، وجُ
طالب املدارس والشباب. فأنعشوا طلبة العلم الرشيف (العلوم الرشعية) الرضورية يف ذلك 

الزمان، وأوفوا بخدمة إيامنية جليلة يف املناطق الرشقية.
التي  الدينية  الشؤون   شور هيئة  تقرير  أظهر  إذ   . أيضاً «أفيون»   حماكمة  وانتهت 
دققت رسائل النور سنة ١٩٥٦ سمة اخلدمة يف التكامل اإليامين واألخالقي لرسائل النور، 
فاستندت حمكمة أفيون  إىل هذا التقرير لتربئة رسائل النور ورفع احلظر عنها واكتسب قرار 

القطعية. الصفة  املحكمة 
قراراً  أيضاً  يف  «إسبارطة»  التحقيق  حاكم  أصدر  أفيون ،  حمكمة  يف  قرار  الرباءة  بعد 
وشاملة  عامة  حرية  واكتسبت  العدل  منافذ  النور  رسائل  فاجتازت  املحاكمة.  قانونية  بعدم 

. حسناً ولقيت قبوالً 
أنقرة  يف  النورية،  حترص  املدارس  مل  األناضول،  أرجاء  يف  النور  رسائل  خدمة  دوام  مع 

وإسطنبول   ودياربكر  وأورفة خاصة، بل تعدت ذلك إىل أرجاء واسعة يف البالد. 
يف  النور  رسائل  جمموعات  نرش  يف  والطلبة  اجلامعيون  أهل  احلمية  سعى  أنقرة،  ويف 
األرجاء بطبعها باملطابع، وإيصاهلا إىل اجلمهور لإلفادة منها باألحرف اجلديدة (الالتينية) 

خاصة.
عودة إىل مدينة الذكريات «بارال»

بعد قضائه ما  يقارب ثالثة أشهر يف إسطنبول، حنّ األستاذ إىل زيارة املدن التي قىض 
فيها فرتات ال يمكن نسياهنا من حياته.

ثامنني  فيها  بقى  ومنها  إىل  «إسبارطة»  «أسكي  شهر»  إىل  توجه  ثم  «أمريداغ»  فزار 
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ســبــارطــة                                                                                     ٥٢٥ إ ــي    ف

املدينة  التي  بارال..  الذكريات  مدينة  إىل  طالبه  من  رهط  مع  ه  توجّ ومن  إسبارطة   . يوماً
«الكلامت»  األرجاء  إىل  انترشت  ومنها  النور..  ولرسائل  النور  حلركة  انبثاق  أول  شهدت 
املركز  هي  فـبارال  احلكيم..  القرآن  هداية  أنوار  متثل  التي  و«اللمعات»  و«املكتوبات» 
فبارك  سنة،  وعرشين  مخس  قبل  منفيا  إليها  سيق  التي  املدينة  النور.  رسائل  ملدرسة   األول 
اهللا له يف أيام النفي، وجعل تلك األيام من أعز األيام عىل قلبه، وجعل ذكريات هذه البلدة 

من أحب الذكريات إىل نفسه.
احلافلة  السنني  تلك  ثقل  حامالً  الربيع،  أيام  من  رائق  يوم  يف  إليها،  يعود  هو  وها 
طالب  دعوته..  ثامر  بعض  به  حيف  طليقاً  إليها  واالبتالءات...يعود  واملواقف  باألحداث 

يتألأل النور يف جباههم املضيئة، وتطفح قلوهبم بحب اهللا ورسوله.
، وأطفاالً وشباباً لرؤيته.  ويسمع أهل البلدة بقدوم األستاذ، فيخرجون رجاالً ونساءً

ويقفز  األطفال الصغار وهم يرددون: «جاء الشيخ.. جاء الشيخ!»
إهنم مل يروا هذا الشيخ الوقور، ولكنهم سمعوا عنه من آبائهم وأمهاهتم.

الذي  البيت  إىل  سنوات،  ثامين  فيه  بقي  الذي  البيت  نحو  يتقدم  األستاذ  كان  وبينام 
كان أول مدرسة  نورية، مرّ من أمام بيت تلميذه القديم «مصطفى جاويش»(١) وهو النجار 
فة بني أغصان الشجرة التي كان يقيض فيها ساعات العبادة  الذي عمل له الغرفة غري المسقّ

والتأمل.
الويف  القديم  تلميذه  كان  الدار.  باب  عىل  الكبري  القفل   ورأ تلميذه  دار  أمام  مرّ 
الرجل  هذا  مات  «قسطموين».  يف  منفاه  يف  يعيش  األستاذ  كان  بينام   ،١٩٣٧ سنة  تويف  قد 
عينيه  من  تتساقط  إال  والدموع  يشعر  ومل  بارال.  من  خروجه  بعد  لقاؤه  له  مل  يتيرس  ولذلك 

خده. وتبلل 
وأخيراً وصل إىل بيته السابق، إىل مدرسته األوىل حيث كانت شجرته احلبيبة تنتصب 
أمامه وكأهنا -هي األخر- ترحب به.. جاشت يف نفسه العواطف وطلب من طالبه ومن 

األهايل أن يرتكوه وحده.
(١) اللمعات، اللمعة العارشة.
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وأجهش  احتضنها  سنوات  ثامين  من  أكثر  معها  قىض  التي  الشجرة  تلك  إىل  ذهب  ثم 

ببكاء طويل.
كانت هذه الشجرة قطعة من حياته، ومن ذكرياته. كم من ليال قضاها بني أغصاهنا 
أغصاهنا  حفيف  ويسمع  النور  رسائل  يؤلف  قضاها  ساعات  من  كم  اهللا!  ويذكر  يتهجد 
يف  أرق  احلالكة  الطويلة  الشتاء  ليايل  من  ليلة  من  كم  عليها.  الطيور  وتغريد  وأوراقها 
ن له أنيس يف وحدته غري صوت هذه الشجرة تعصف هبا الرياح، أو يسمع  غرفته، فلم يكُ
وحشته،  يف  وسلوة  وحدته،  يف  أنساً  له  كانت  لقد  أوراقها.  عىل  األمطار  قطرات  صوت 

غربته. يف  وصديقاً 
وها هو اآلن يرجع إليها بعد عرشين عاماً يتحسسها، ويريد أن يضمها إىل صدره وال 

يتاملك نفسه من البكاء عند لقائها.
وهو  يبكي  كان   . تقريباً ساعتني  مدة  هناك  بنفسه  واختىل  غرفته،  إىل  صعد  ذلك  بعد 
بالبيت  املحيطون  والطالب  الناس  وكان  هنا،  قضاها  التي  الطويلة  أيامه  ذكريات  يستعيد 

يسمعون نشيج الشيخ فتدمع أعينهم كذلك.
من  نفي  سلف،  قد  زمن  ففي  الالهنائية.  اإلهلية  الرمحة  جتليات  مظاهر  من  ملظهر  وإنه 
يموت  اجلبال،  لعله  بني  «بارال»  ناحية  إىل  ومنها  أرجاء  «إسبارطة»،  إىل  األناضول   رشقي 
هنا وخيبو ذكره. ولكن مل تثنه عن سبيل دعوة القرآن واإليامن حوادث العرص التي أحاطت 
بأن  روحه،  يف  إيامين  بيقني  أيقن  فقد  والتصورات.  العقول  وغريت  والشعوب  باألمم 
ألف  الوحيد،  سعيد  يكون  وسوف  إليها،  يدعو  التي  احلقيقة  يوماً  حيتضن  سوف  الشعب 
سعيد، ومائة ألف سعيد، وبأن فتوحات وانتشار احلقائق اإليامنية التي خياطب هبا اإلنسانية 
آتية ال حمالة، وبأن غيوم الظلامت املحيطة باآلفاق اإلسالمية زائلة بنور اهلداية التي اقتبسها 
من القرآن، وينشط الروح من جديد يف اإليامن الذي يظنونه آيالً إىل املوت، فيبعث النفوس 

ويعيد احلياة إىل أمة اإلسالم.
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سنة ١٩٥٦
حمكمة أفيون  تربئ ساحة رسائل النور

كانت حمكمة أفيون  قد شكلت جلنة من  اخلرباء لتدقيق رسائل النور سنة ١٩٤٨م وإبداء 
الرأي حوهلا، ورؤية ما إذا كانت حتوي ما يؤاخذ عليه القانون الرتكي.

يف  قرارها  وأخيراً  أصدرت  سنوات  ثامين  طوال  املحكمة  هذه  استمرت  وقد 
١٩٥٦/٩/١١ استناداً إىل التقرير املقدم من جلنة  اخلرباء يف ١٩٥٦/٥/٢٥ بأن هذه الرسائل 

ختلو من أي عنرص خمالف للقانون.
طبع رسائل النور

ر طالب  النور  كان هذا القرار يعني إمكانَ طبع رسائل النور وتوزيعها علناً، وفعالً شمّ
هذه  بطبع  أنطاليا  ويف  صامسون  ويف  أنقرة،  ويف  إسطنبول  يف  املطابع  فبدأت  سواعدهم،  عن 

الرسائل. وكانت امللزمات يؤتى هبا إىل األستاذ قبل الطبع فيقوم بتصحيحها.
كان األستاذ فرحاً بطبع رسائل النور ويقول: «هذا هو عيد رسائل النور. كنت أنتظر 

مثل هذا اليوم، لقد انتهت مهمتي إذن، وسأرحل قريبا».
وعندما كان خيرج ألمرٍ ما رسعان ما يعود قائالً لطالبه: ال بد أن امللزمات قد جاءت.. 

ال جيوز لنا أن ندعها تنتظر. جيب العودة حاال.(١)
سنة ١٩٥٧

يف االنتخابات العامة
جرت االنتخابات العامة يف تركيا يف  هذه السنة، وكان هناك حزبان رئيسان يتنافسان 
مع  املعارض  اجلمهوري  الشعب  وحزب  احلاكم  الديمقراطي  ومها:  احلزب  احلكم  عىل  فيها 

أحزاب صغرية ال تؤثر كثيراً يف سري االنتخابات.
الذي  احلرية  جو  أن  إالّ  إسالمياً،  حزباً  يكن  مل  الديمقراطي  أن  احلزب  من  وبالرغم 
ساد تركيا عقب  توليه احلكم، وانحسار موجة العداء الوحيش لإلسالم، كل ذلك كان يعطي 

مسوغاً كافياً للحركات اإلسالمية يف تركيا أن  تصوت بجانب  احلزب الديمقراطي.
ومل  سياسياً  حزباً  يؤلف  ومل  السياسية  احلياة  يدخل  مل  النوريس  سعيد  األستاذ  أن  ومع 

(١) (ش) ٤١٣.
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٥٢٨                                                                                                            سيرة ذاتية   
تلك  يف  الديمقراطي  للحزب  التصويت  قرر  أنه  إالّ  كانت،  سياسية  نشاطات  أية  عن  يعلن 
األيام ليحول دون جميء حزب الشعب إىل السلطة. وفعالً ذهب إىل صندوق االقرتاع وأدىل 

بصوته لصالح  احلزب الديمقراطي.(١)
األيام األخرية

يقوم  أحياناً  وكان  مدينة  إسبارطة،  يف  األخرية  سنواته  طلبته  مع  سعيد  األستاذ  قىض 
بزيارة بارال وكذلك  أمريداغ. ولتقدمه يف السن فإنه كان يف أكثر األحيان طريح الفراش.

«إن  يقول:  وكان  الزوار  من  املئات  زيارة  قبول  يستطيع  وال  بالناس  اللقاء  قليل  كان 
قراءة رسائل النور أفضل مائة مرة من احلديث معي».

وكان طالبه يقدرون وضعه، فال يدخلون عليه إال إذا طلبهم، ومع ذلك فإنه مل يكن 
يف  ما  أهم  له  ليقرأ  طلبته  أحد  وعيّن  األخبار  يتتبع  كان  إذ  كلياً،  اخلارجي  العامل  عن  منقطعاً 

اجلرائد. فكان هيتم بأخبار طبع رسائل النور وباملحاكامت املتعددة لطالب النور.
قضية أنقرة

والذين  طالب  النور  من  األستاذ  خدمة  يف  كان  من  مجيع  اعتقل   ١٩٥٨/٤/١٦ يف 
املحامي  عنهم  للدفاع  م  تقدّ وقد  وإسطنبول  وإسبارطة.  أنقرة  يف  الرسائل  نرش  يف  يعملون 
هلم:  وقال  النور   املسجونني  بطالب  أنقرة  سجن  يف  املحامي  هذا  واجتمع  برق»(*)   «بكر 
«إنني أحب أن آخذ رأيكم يف مسألة ختصكم. فهل حتبون أن أسعى إىل إطالق رساحكم من 
االهتامم  دون  ورشحها  دعوتكم  عن  للدفاع  أسعى  أن  ترغبون  أم  فرصة،  اقرب  يف   السجن 
بيان  يف  جهدك  حترص  أن  منك  «نرجو   : معاً طالب  النور  رساحكم؟»أجاب  إطالق  بقضية 

ورشح دعوتنا السامية فنحن راضون أن نبقى يف  السجن سنوات عديدة».(٢)
وقد أدرك هذا املحامي أنه ليس أمام أناس اعتياديني، بل هو أمام أناس نذروا أنفسهم 
لدعوهتم، وقد أخذ هذا املحامي عىل نفسه مهمة الدفاع يف مجيع املحاكم التي سيق إليها طالب 

 النور.. وما أكثرها!

(١) (ش)  ٤١٦.

(٢) (ش)  ٢٦١.
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لقاء الوداع
أن  يريد  كان  وكأنه  السفرات  من  بسلسلة  أيامه  أواخر  يف  النوريس  سعيد  األستاذ  بدأ 

يودّع طالبه.
ومنها  إىل  قونيا،  ومنها  إىل  أمريداغ،  ومنها  أنقرة،  إىل  سافر   ١٩٥٩ لسنة   ١٢/١٩ ففي 
إىل أنقرة أيضاً، ومنها  إىل إسطنبول يف ١/١/ ١٩٦٠ حيث بقى فيها يومني، ثم رجع إىل أنقرة 
مرة أخر يف ١٩٦٠/١/٣ وألقى عىل طالبه «الدرس األخري». وقد أجر مندوب صحيفة 
«تايمس» اللندنية معه تحقيقاً صحفياً طويالً، ونرش يف ١٩٦٠/١/٦.(١) ثم رجع إىل  قونيا، 

ه إىل  إسبارطة. ومنها -ويف اليوم نفسه- توجّ
هذه الزيارات املتالحقة، أثارت رعب األوساط املعادية لإلسالم وسخطهم، فأخذت 
األكاذيب  من  سلسلة  خمتلقة  ضده  العام  الرأي  وتثري  األستاذ  عىل  عنيفة  محلة  تشن  صحفها 

واالفرتاءات، وكأن هناك فتنة دامية ستحل بالبلد.
له  األفضل  من  بأن  احلكومة  أبلغته  حتى    ١٩٦٠/١/١١ أنقرة  إىل  رجع  إن  فام  لذلك 
أن يقيم يف أمريداغ. وفعالً رجع األستاذ إىل أمريداغ، ولكنه طلب من احلكومة أن تسمح له  

باإلقامة شهراً يف أمريداغ، وشهراً يف  إسبارطة.
يف ١/٢٠/ ١٩٦٠ توجه األستاذ بديع الزمان من أمريداغ إىل  إسبارطة، وبعد أن أمىض 

مدة  فيها توجه إىل أفيون،  وبعد أن أمىض فيها يوماً واحداً قفل راجعاً إىل أمريداغ.

(١) يف صحيفة «يني صباح» ويف صحيفة «دنيا» يف ٨ /١٩٦٠/١ (ب) ٣ /١٦٢١.
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٥٣٢                                                                                                            سيرة ذاتية   

الدرس األخري حول العمل  اإلجيايب البنّاء(١)
الذي ألقاه األستاذ النوريس قبل وفاته عىل طلبة النور

«إخواين األعزاء!
والقيام  اهلدام.  السلبي  للعمل  السعي  وليس  البنّاء  اإلجيايب  العمل  هي  وظيفتنا  إن 
إننا  اهللا.  إىل  أمره  موكول  هو  بام  التدخل  دون  اإلهلي  الرىض  نطاق  ضمن  اإليامنية  باخلدمة 
مكلفون بالتجمل بالصرب والتقلد بالشكر جتاه كل ضيق ومشقة تواجهنا وذلك بالقيام باخلدمة 

اإليامنية البناءة التي تثمر احلفاظ عىل األمن واالستقرار الداخيل. 
: إنني مل أنحن جتاه التحكم والتسلط منذ القدم. وهذا ثابت  أقول متخذاً من نفيس مثاالً
عىل  أمهية  أية  أعر  مل  أنني  وكام  الرويس،  العام  للقائد  قيامي  عدم   : فمثالً احلوادث.  من  بكثري 
أسئلة الباشوات يف ديوان املحكمة العسكرية العرفية الذين كانوا  هيددوين بالشنق واإلعدام. 
وطوري هذا جتاه القواد األربعة تُبني عدم قبويل للتحكم والتسلط. إالّ أنني قابلت املعامالت 
الشائنة بحقي منذ ثالثني سنة األخرية بالرىض والقبول، ذلك من أجل السعي للعمل اإلجيايب 
قابلتها  بل  اهللا.  إىل  أمره  موكول  هو  بام  أتدخل  لئالّ  السلبي  للعمل  السعي  عن  واالجتناب 
بالرىض والصرب اجلميل اقتداءً بنبي اهللا  جرجيس عليه السالم وبالصحب الكرام الذين قاسوا 

كثيراً يف غزوة بدر وغزوة أحد.
أنني  رغم  اجلائر  القرار  علينا  اختذ  الذي  العام  عىل  املدعي  حتى  أدعُ  مل  إنني    : فمثالً
هو  الزمان  هذا  يف  األساسية  املسألة  ألن   . خطأً وثامنني  واحداً  البالغة  أخطاءه  أثبت  قد 
بكل  الداخيل  األمن  وإعانة  املعنوية،  التخريبات  أمام  املنيع  السد  وإقامة  املعنوي،  اجلهاد 

قوة.  من  نملك  ما 
لذا  الداخيل.  األمن  تأمني  يف  إالّ  باستعامهلا  نقم  مل  أننا  إالّ  قوة.  مسلكنا  يف  إن  نعم، 

 Í Ì Ë Ê ﴿    :قمت طوال حيايت بتحقيق األمن الداخيل اتباعاً لدستور اآلية الكريمة
Ï  Î  ﴾  (أي ال جيوز معاقبة إنسان بجريرة أخيه أو أحبائه). إن هذه القوة ال يمكن استعامهلا 
اإلعانة  هي  املذكورة-  الكريمة  اآلية  دستور  وظيفتنا -وفق  إن  اخلارجية.  اهلجامت  ضد  إالّ 

(١) جز اهللا األخ  «دنجر قورقامز» خيراً لرتمجته هذا الدرس القيّم.
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ســبــارطــة                                                                                     ٥٣٣ إ ــي    ف

عىل ضامن األمن الداخيل بكل ما نملك من قوة. هلذا السبب مل تشتعل نار احلروب الداخلية 
املخلة بنظام األمن الداخيل يف  العامل اإلسالمي إالّ بنسبة واحد من األلف. وهذا كان من جراء 
االختالف يف االجتهاد. إن أعظم رشط من رشوط اجلهاد املعنوي هو عدم التدخل بالوظيفة 
إىل  النتيجة تعود  فحسب، بينام  الخدمةُ  وظيفتنا  أن  بمعنى  اهللا.  إىل  موكول  هو  بام  أي  اإلهلية. 

رب العاملني، وأننا مكلفون ومرغمون يف اإليفاء بوظيفتنا.
أو  النرص  أما  اإليامنية،  اخلدمة  هي  وظيفتي  «إن  شاه:  الدين  خوارزم  كجالل  وأقول 
اهلزيمة فمن اهللا سبحانه». وإنني قد تلقيت درس التقلد باإلخالص التام من القرآن الكريم.

تكون  وذراريه  العدو  أموال  ألن  بالقوة،  اخلارجية  اهلجامت  جماهبة  يستوجب  أجل، 
بمثابة غنيمة للمسلمني. أما يف الداخل فاألمر ليس هكذا. ففي الداخل ينبغي الوقوف أمام 
هو  عام  خيتلف  اخلارج  يف  اجلهاد  إن  التام.  باإلخالص  بناء،  إجيايب  بشكل  املعنوية  التخريبات 
يف الداخل. وقد أحسن إليّ املوىل سبحانه وتعاىل بماليني من الطالب احلقيقيني. فنحن نقوم 
بالعمل اإلجيايب البناء بكل ما نملك من قوة يف سبيل تأمني األمن الداخيل. فالفرق عظيم بني 

اجلهاد الداخيل واخلارجي يف الوقت احلارض.
بالنسبة  الدنية (الدنية  املدنية  متطلبات  أن  وهي  األمهية.  غاية  يف   أخر مسألة  وهناك 
ألحكام القرآن الكريم) يف يومنا هذا قد زيّدت احلاجات الرضورية من األربعة إىل العرشين. 
والتقليد.  واالعتياد  باإلدمان  الرضورية  احلاجات  بمثابة  الرضورية  غري  احلاجات  فجعلت 
فتجد من يفضل الدنيا عىل اآلخرة رغم إيامنه هبا الهنامكه باألمور املعاشية والدنيوية ظناً منه 

أهنا رضورة.
قبل أربعني سنة أرسل إيل قائد عام عدداً من  الضباط وحتى بعضَ العلامء  األئمة من 
أجل أن يعيدوين شيئا إىل األمور الدنيوية. فقالوا: «نحن اآلن مضطرون». أي إننا مضطرون 
يف تقليد بعض األصول األوروبية وموجبات املدنية حسب القاعدة املعروفة: «إن الرضورات 
تبيح املحظورات». قلت هلم: إنكم منخدعون تماماً؛ ألن الرضورة النابعة من سوء االختيار 
ال تبيح املحظورات. فال جيعل احلرام بمثابة احلالل. بينام إن مل تنبع من سوء االختيار، أي إن مل 
: إذا سكر شخص بسوء اختياره برشبه احلرام،  تأت الرضورة عن طريق احلرام فال ضري. فمثالً
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ثم اقرتف جريمة وهو سكران، فإن احلكم جيري عليه وال يكون بريئاً بل يعاقب. ولكن إذا قام 
طفل خمتل العقل بقتل شخص ما -وهو يف حالة االختالل- فهو معذور وال يعاقب. ألنه مل 
يقرتف اجلريمة بإرادته. وهكذا قلت للقواد واألئمة: أيّ األمور تُعد رضورية مما سو األكل 
جلعل  عذراً  تكون  ال  املرشوعة  غري  وامليول  االختيار  سوء  من  النابعة  فاألعامل  والعيش؟. 
احلرام حالالً. فإذا أدمن اإلنسان نفسه عىل يشء كمتابعته لألفالم يف  السينام وارتياده املرسح 
والرقص بكثرة، وهذه األمور ليست رضورية قطعاً، بل نابعة من سوء االختيار، لذا ال تكون 
وميز  االعتبار،  بنظر  األمور  هذه  أخذ  قد  اإلنساين  القانون  وحتى   . حالالً احلرام  جلعل  كافية 
بني الرضورة القاطعة غري الداخلة ضمن إطار االختيار واألحكام الناشئة من سوء االختيار. 

إال أن القانون اإلهلي قد فرق بينهام بشكل أساس وثابت راسخ وحمكم.
إخواين! ال هتامجوا بعض العلامء  الذين ظنوا بعض إجلاءات العرص رضورة، وركنوا إىل 
وفقها.  وعملوا  علم  بدون  األمر «رضورة»،  ظنوا  الذين  املساكني  هؤالء  تصادموا  ال  البدع. 
وهلذا فنحن ال نقوم باستعامل قوتنا يف الداخل. فال تتحرشوا هبم وإن كان  املعارضون لنا من 
العلامء  األئمة. إنني قد حتملت وحدي املعارضات كافة، ومل أفرت مقدار ذرة قط. ووفّقت يف 
تلك اخلدمة اإليامنية بإذن اهللا. فاآلن رغم وجود ماليني من طلبة النور، فإنني أسعى بالعمل 

اإلجيايب وأحتمل مجيع مظاملهم وإهاناهتم وإثاراهتم.
إننا ال نلتفت إىل الدنيا، فإذا ما نظرنا إليها فنحن ال نسعى إىل ما سو ملعاونتهم فيها. 
فنحن نعاوهنم يف تأمني األمن بشكل إجيايب. وبسبب هذه احلقائق وأمثاهلا نحن نساحمهم حتى 

لو عاملونا بالظلم.
وال  الدين  يساندون  الديمقراطيني  بأن  تامة  قناعة  أورث  قد  النور  رسائل  نرش  إن 

خيالفونه. لذا فإن التعرض للرسائل يكون ضد منفعة الوطن وامللة.
جلعل  سبباً  تكون  ال  االختيار  سوء  من  نبعت  ضرورةً  لقاعدة:  «إنّ  صغيراً  مثاالً  وها 
»: كانت هناك رسالة خاصة رسية قد منعتُ نرشها، ووصيت تالميذي بنرشها  احلرام حالالً
بعد وفايت، إالّ أن املحاكم قد عثرت عليها وطالعتها بدقة ثم قضت بالرباءة. وأيدت حمكمة 
التمييز هذه الرباءة. وأنا بدوري أذنتُ بنرشها من أجل تأمني األمن الداخيل واحليلولة دون أن 

يمس خمساً وتسعني باملائة من  األبرياء رضر، وقلت: يمكن نرشها باالستشارة...
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املسألة الثالثة: 
منه  يقرتب  ال  أن  يلزم  بحيث  رهيب،  معنوي  جهنم  لنرش  حالياً  املطلق  الكفر  يسعى 
أي إنسان يف العامل أمجع. ولكن أحد أرسار كون القرآن الكريم «رمحة للعاملني» هو: مثلام أنه 
احتامل  حيث يورثهم  أمجع،  وبني  آدم  أيضاً  جلميع  الكفار  رمحة  جميعاً، فهو  للمسلمني  رمحة 
املعنوي  اجلحيم  من  شيئاً  االحتامل  هبذا  عنهم  فيخفف  سبحانه،  اهللا  ووجود  اآلخرة  وجود 
الذي يكتوون بناره يف هذه احلياة الدنيا. وهذا رس دقيق من أرسار كون القرآن رمحة للخلق 
أمجعني. إالّ أن قسم الضاللة من العلم والفلسفة، أي غري املتوافق مع القرآن الكريم واملنحرف 
أفكارهم  بتطعيم  فبدأ  طراز  الشيوعيني.  عىل  املطلق  الكفر  بنرش  بدأ  قد  السوي  الرصاط  عن 
املولدة للفوىض واإلرهاب ونرشها بوساطة  املنافقني والزنادقة وبوساطة قسم من السياسيني 
الكفرة. علماً أن احلياة ال يمكن أن تسري بدون دين. ومبدأ «ال حياة ألمة بال دين» تشري إىل 
هذه النقطة. إذ ال يمكن العيش-يف حقيقة احلال- بالكفر املطلق. وهلذا فإن إحد املعجزات 
املعنوية للقرآن احلكيم أنه قد منح هذا الدرس لطالب رسائل النور ليكونوا سداً أمام الكفر 
املطلق واإلرهاب يف هذا القرن. وحقاً إن الرسائل أدت دورها. نعم، إن هذا الدرس القرآين 
هو الذي وقانا من هذا التيار اجلارف الذي استوىل عىل الصني ونصف  أوروبا ودول    البلقان 

جد حل سليم أمام هذا اخلطر الداهم. وأقام سداً أمام هذا اهلجوم. وهكذا وُ
ألن  بلشفيا...  يكون  أو  يتهود  أو  ر  ويتنصّ اإلسالم  عن  خيرج  أن  ملسلم  يمكن  ال  إذن 
النرصاين إذا أسلم فإن حبَّه لعيسى عليه السالم يزداد أكثر. واليهودي كذلك يزداد حبه ملوسى 
عليه السالم بعد دخوله لإلسالم. ولكن املسلم إذا ارتد وحل ربقته من سلسلة الرسول حممد 
. وال يبقى يف  ملسو هيلع هللا ىلص وختىل عن الدين احلنيف فال يمكن له أن يدخل أي دين آخر بل يكون إرهابياً

روحه أي نوع من الكامالت. بل يتفسخ وجدانه، ويكون بمثابة سم قاتل للحياة االجتامعية.
لذا نشكر اهللا عز وجل أن قد بدأ باالنتشار درسٌ من دروس القرآن املعجز لينقذ هذا 
العرص باسم رسائل النور بني ملة  الرتك والعرب باللغة الرتكية والعربية. وقد حتقق أهنا مثلام 
إىل  العدد  هذا  جتاوز  قد  اآلن  فإهنا  شخص.  ألف  ستامئة  إيامن  سنة  عرشة  ست  قبل  أنقذت 
املاليني من الناس. وكام أن رسائل النور أصبحت وسيلة إلنقاذ اإلنسانية من اإلرهاب -شيئاً 
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٥٣٦                                                                                                            سيرة ذاتية   
والرتك،  ومها  العرب  اجلليلني لإلسالم  األخوين  والوحدة بني  وسيلة للتآخي  أصبحت  ما- 

وكذلك أصبحت وسيلة لنرش األحكام األساسية للقرآن الكريم حتى بتصديق أعدائها.
فامدام الكفر املطلق يقف حائالً أمام القرآن الكريم يف هذا العرص، وأن الكفر يضمر يف 
ثناياه يف هذه احلياة الدنيا جهنام معنوية تفوق جهنم نفسها، حيث إن املوت ال يمكن قتله، بل 
تشهد كل يوم ثالثون ألفاً من اجلنائز عىل استمرارية املوت، فإن هذا املوت هو بمثابة جهنم 
معنوية تفوق عذاب جهنم نفسها عرشات املرات ملن وقع يف الكفر املطلق أو ملن يساند الكفر 
. ألن  املطلق، نظراً ألنه يفكر يف املوت أنه إعدام أبدي له وألحبائه الذين مضوا واآلتني معاً
كل شخص كام يكون سعيداً بسعادة أحبائه، يتعذب بعذاهبم. فالذي يكفر بوجود اهللا متحى 
ليزيل  العرص  هذا  يف  وحيد  حل  هناك  لذا  حملها.  العذاب  وحتل  السعادات،  تلك  مجيع  عنده 
هذا اجلحيم املعنوي من قلب اإلنسان؛ أال وهو القرآن احلكيم، وأجزاء رسائل النور التي هي 

املعجزة املعنوية للقرآن الكريم والتي كتبت وفق أفهام أبناء هذا العرص.
نحن اآلن نشكر اهللا عز وجل، إذ قد شعر-إىل حد ما- أحدُ  األحزاب السياسية هذا 
األمر فلم يقم بمنع هذه املؤلفات. ومل يمنع نرش رسائل النور التي تثبت بأن احلقائق اإليامنية 

تذيق  أهل اإليامن جنة معنوية يف هذه الدنيا. بل سمح عىل نرشها وختىل عن مضايقة نارشهيا.
-كام  كلياً  املكاملة  من  أمنع  أو  قريباً،  أتوىف  ولعيل  كثيراً،  اشتد  قد  مريض  إن  إخواين! 
كنت أمنع أحياناً منها- لذا فعىل إخويت يف اآلخرة أن يتجاوزوا عن اهلجوم عىل أخطاء بعض 
. ألن  وها من قبيل «أهون الرشين». وليقوموا بالعمل اإلجيايب دائماً املخطئني املساكني، وليعدّ
العمل السلبي ليس من وظيفتنا. وألن العمل السلبي يف الداخل ال يُغتفر. ومادام قسم من 
كأهون  إليهم  انظروا  لذا   . قليالً يتساحمون  بل  النور،  برسائل  الرضر  يلحقون  ال  السياسيني 

الرشين. ومن أجل التخلص من أعظم الرش فال متسوهم برضر بل حاولوا أن تنفعوهم.
وإن اجلهاد املعنوي يف الداخل هو العمل ضد التخريبات املعنوية وإنه ليس مادياً قط.. 
وإنام يستوجب القيام بخدمات معنوية. لذا فكام مل نتدخل بأمور أهل السياسية، فال حيق ألهل 

السياسة أن ينشغلوا بنا.
السياسية  من  األحزاب  حزب  عن  وعفوت  حقوقي  مجيع  عن  ساحمت  لقد    : فمثالً

009 SIYRAH ZATIYYE.indd   536009 SIYRAH ZATIYYE.indd   536 م 07:39:59   15/12/2011م 07:39:59   15/12/2011



ســبــارطــة                                                                                     ٥٣٧ إ ــي    ف

تلك  مجيع  أصبحتْ  فقد  سنة.  ثالثني  منذ  والسجون  املضايقات  من  ألوفاً  منه  رغم مقاسايت 
يف  يسقطوا  أن  من  املساكني  من  باملائة  وتسعني  مخسة  خلالص  وسيلةً  واملضايقات  املشقات 
مضايقات ومظامل واعرتاضات.حيث أسند الذنب إىل مخسة باملائة من ذلك احلزب، بحكم 
Ï  ﴾  فال حيق إذن لذلك احلزب الذي عادانا القيام    Î Í Ì Ë Ê ﴿    :اآلية الكريمة

بالشكو منا بأي وجه كان.
اخلاطئة  األوهام  جراء  -من  املحاكم   إحد يف  طالب  الذي  العام  إن  املدعي  حتى 
لبعض املخربين واجلواسيس- بإنزال احلكم علينا نحن السبعني متهماً، مستنداً إىل سوء فهمه 
وعدم تدقيقه، وبإسناد معنى خطأ لقسم من رسائل النور، فسعى باحلكم علينا هبذه األخطاء 
التي كانت تنوف عىل ثامنني خطأً، كام أثبتنا أخطاء تلك األخطاء، وكان أحد إخوانكم الذي 
تعرض أكثر من غريه ملثل تلك اهلجامت الظاملة، مسجوناً وقد شاهد طفلة صغرية من خالل 
نافذة  السجن فسأل عنها فقيل له إهنا ابنة ذلك  املدعي العام، فلم يقم حتى بالدعاء عىل ذلك 
التي  واالضطرابات  املشقات  تلك  ولعل  املسكينة.  الربيئة  الطفلة  تلك  ألجل  العام   املدعي 
ألقاها علينا  املدعي العام انقلبت إىل رمحة، نظراً ألهنا أصبحت وسيلة لنرش رسائل النور تلك 

املعجزة املعنوية.
النفس،  وحب  األنانية  وهو  داهماً،  مرضاً  العرص  هلذا  فإن   . قريباً أموت  ربام  إخواين! 
واشتهاء قضاء حياة مجيلة يف ظل مباهج وزخارف املدنية اجلذابة وأمثاهلا من األمراض املزمنة. 
إن أول درس من دروس رسائل النور الذي تلقيته من القرآن الكريم، هو التخيل عن األنانية 
وحب النفس، حتى يتم إنقاذ اإليامن بالتقلد باإلخالص احلقيقي. وهللا احلمد واملنة، فقد برز 
يف امليدان كثريون ممن بلغوا ذلك اإلخالص األعظم احلقيقي. فهناك الكثريون ممن يضحون 
ألحد  صوت  أخفت  قد  وحتى  إيامنية.  مسألة  أصغر  سبيل  يف  وجاههم  وبمنصبهم  بأنانيتهم 
له  أصدقاء  أعداؤه  أصبح  عندما  اإلهلية  الرمحة  قبل  من  املسكني  الضعيف  وهو  طالب  النور 
وكثر اخلطاب معه. ويتأمل من أنظار من ينظر إليه بنظر تقدير واستحسان. إضافة إىل أنه يتضايق 
من املصافحات كأنه يتلقى الصفعات. فسئل عنه «ما حالك؟ فام دام لك أصحاب يتجاوزون 

املاليني، فلامذا ال حتافظ عىل احرتامهم لك وتوقريهم إياك؟» 
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: مادام اإلخالص التام هو مسلكنا. فبمقتىض اإلخالص التام ال بد من  فأجاب قائالً
مسألة  تفضيل  لوجب  الدنيا  سلطنة  منحت  لو  بل  فحسب،  باألنانية  ليس  والفداء  التضحية 
إيامنية واحدة باقية عىل تلك السلطنة. لذا فقد فضل نكتة دقيقة قرآنية يف آية واحدة أو يف حرف 
منها يف احلرب، ويف اخلط األمامي بني قنابل مدافع األعداء فأمر طالبه املسمى بـ«حبيب»: أن 
«أخرج الدفرت» فأميل عليه تلك النكتة وهو يمتطي صهوة جواده. أي إنه مل يرتك حرفاً واحداً 

ونكتةً واحدة من القرآن الكريم مقابل قنابل األعداء بل فضلها عىل إنقاذ حياته.
فسألنا ذلك األخ: «من أين تلقيت هذا اإلخالص العجيب». فقال: من نقطتني:

من  قسم  وضع  اإلسالمية،  الغزوات  أعظم  من  هي  التي  بدر  غزوة  يف  إن  األوىل:  
مسلحني  وقفوا  اآلخر  القسم  بينام  مجاعة،  الصالة  ألداء  ووقفوا  أسلحتهم   املجاهدين 
هذه  فامدامت  ملسو هيلع هللا ىلص.  اهللا  رسول  به  أمر  كام  اجلامعة  لثواب  كسبا  بالصالة  التحقوا  ثم  حذرين، 
ل عىل أكرب حادثة  الرخصة موجودة يف احلرب. ومادام ثواب اجلامعة رغم كونه سنة قد فضّ
يف الدنيا ألجل رعاية تلك السنة النبوية فنحن نستلهم من الرسول األعظم ملسو هيلع هللا ىلص هذه النكتة 

وأنفسنا. بروحنا  ونتبعها  الصغرية 
الثانية:  إن اإلمام عيل ريض اهللا عنه قد طلب من اهللا سبحانه وتعاىل يف أماكن كثرية من 
قصيدته «البديعية» والسيام يف أواخرها حاميا حيميه من طروء الغفلة يف خشوعه عند وقوفه يف 
الصالة. فطلب من الرب اجلليل عفريتاً من اجلن ليحميه مما يمكن أن حيدثه األعداء من خلل 

يف اطمئنانه وخشوعه يف الصالة.
إن أخاكم هذا املسكني الضعيف، الذي قىض صفوة عمره يف األنانية يف هذا الزمان، 
ومن  األفالك،  خلق  سبب  هو  الذي  الكونني  سيد  من  الصغريتني  النكتتني  هاتني  تلقى  قد 
الذي هو أسد اإلسالم. ويف زماننا هذا قد أعطى هذا املسكني الضعيف أمهية ألرسار القرآن 
واحد  حرف  من  فقط  واحدة  نكتة  فبيّن  احلرب،  يف  األعداء  من  نفسه  حلامية  سمعاً  يعر  ومل 

من القرآن الكريم».
 سعيد النوريس
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الرحيل(١)

صالة  بعد  الوقت  وكان  إىل  إسبارطة  األستاذ  وصل  السبت  يوم   ١٩٦٠/٣/١٩ يف 
: إن األستاذ قد غادر أمريداغ.  العرص وقبلها جاء الرشطي ليستفرس عنه قائالً

قلنا هلم: مل يأت إلينا!
وفعالً بعد ميض ساعة واحدة أتى األستاذ بالسيارة، وما إن سمعنا تنبيه السيارة حتى 

نزلنا وفتحنا الكراج، ودخلت السيارة ثم قفلنا األبواب.
كان األستاذ متمدداً عىل ظهره يف املقعد اخللفي للسيارة واملرض قد اشتد عليه. أخذناه 
بأحضاننا لنخرجه من السيارة. وعندما صعدنا السلم أردنا أن نحمله عىل ظهورنا، فلم يقبل. 
فأدخلنا -أنا واألخ  طاهري- أيدينا حتت إبطيه حتى أوصلناه إىل الغرفة، وأجلسناه مكانه ثم 
متدد يف فراشه. كانت درجة حرارته عالية جداً، لذا مل نفارقه قط، حتى إننا كنا نصيل فراد كي 

نتناوب البقاء معه للرعاية والسهر عليه.
الليل  منتصف  ويف  األستاذ.  عند  و طاهري»  و حسني  وزبري(*)  «أنا  األربعة  نحن  كنا 
كنت أنا مع األخ  زبري نتناوب اخلفارة عنده. فريخى أحدنا يده ويدلكها واآلخر يدلك رجليه. 

: سنذهب. فنظر األستاذ اليّ قائالً
قلت: نعم، سنذهب يا أستاذي، ولكن إىل أين؟.

قال: إىل  «أورفة»... إىل  «دياربكر»...
وكرر قوله: سنذهب.

وملا قلت: إىل أين يا أستاذي؟
قال: إىل  «أورفة».

قال األخ  زبري: ربام يقول هذا حتت وطأة احلمى التي تنتابه!
ويف حوايل الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل بدأ األستاذ يكرر القول نفسه: 

«سنذهب يف الصباح الباكر إىل  أورفة».
(١) سمعته من بريام يوكسل، وانظر: Son Şahitler ٣ ص٨٣-٩٠.
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فكان يؤكد عىل  أورفة.

ثم جاء األخ  «طاهري» و«حسني» لكي يستلام دورمها يف اخلفارة. وذهبنا أنا واألخ  زبري 
لتناول السحور حيث كنا يف العرش األواخر من رمضان املبارك..

ولقد قال األستاذ أيضاً لألخ  حسني: «هتيأوا للذهاب إىل  أورفة». ولكن األخ  حسني 
بيّن أن إطارات السيارة ال تصلح للسفر.

وا سيارة ولو  رُ وكرر األستاذ مرة أخر: «سنذهب إىل أورفة مهام كلف األمر، استأجِ
بامئتي لرية.. أبيع جبتي إذا اقتىض األمر».

بدأنا بتهيئة السيارة للسفر، ورأيت أن إطارات السيارة فعالً غري صاحلة، وال يمكننا 
جاء  السيارة  هتيئة  يف  منهمكني  كنا  وعندما  الوقت...  هذا  يف  جديدة  إطارات  عىل  احلصول 
األخ  طاهري مسرعاً ملعاونتنا حيث أرسله األستاذ إلينا، وأخربنا أن األستاذ يطلب اإلرساع 

يف األمر.
األستاذ  من  اإلشارة  انتظر  كنت  وأنا  للسفر،  مستعد  نفسه  واألستاذ  السيارة،  هتيأت 
كي أشاركهم يف السفر، إذ كان األخ  زبري يقول منذ املساء: «ليت األخ «بايرام» يكون معنا، 

فيساعدنا يف الطريق. فربام نجد صعوبة دونه». 
سيأيت  «هل  األخ  طاهري:  األخ  زبري  سأل  الباب  من  األستاذ  خروج   لد لذا، 

أيضاً؟»  «بايرام» 
فقال األستاذ: «نعم، إنه سيكون معنا».

فوضعنا األستاذ يف املقعد اخللفي من السيارة بعدما فرشنا له فراشاً عليه ليجد الراحة. 
وجلست مع األخ  زبري يف املقعد األمامي مع السائق.

يف  يراقباننا  رشطيان  ثمة  كان  صباحاً،  التاسعة  إىل  تشري  والساعة   ١٩٦٠/٣  /٢٠ يف 
الشارع، حيث اشتد هجوم املعارضة عىل احلكومة حتى أذيع يف الراديو:
«عىل بديع الزمان سعيد النوريس البقاء يف  إسبارطة أو أمريداغ».
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ســبــارطــة                                                                                     ٥٤١ إ ــي    ف

األستاذ،  سيارة  إىل  «السيدة  فطنة»  البيت  جاءت  صاحبة  السيارة  تتحرك  أن  وقبل 
«.. : «أختي! أستودعكن اهللا نرجو دعاءكن، فأنا مريض جداً فودعها األستاذ قائالً

كان األستاذ يقول هذا بحزن شديد، حيث إن اللحظات هي حلظات فراق، حتى إن 
من  وجلة  لألخ  طاهري: «إنني -واهللا-  قالت  وقد  بالدموع..  طفحت  البيت  صاحبة  عيون 

سفر األستاذ يف هذه املرة، إنه ذاهب ليبحث عن مستقره (أي قربه)».
وقبل املغادرة أوصينا األخ  طاهري بعدم فتح الباب ألي طارق، وأن يذهب لينام. فنفذ 

األخ ما أوصيناه.
فبدأ الرشطة يسألون صاحبة البيت: «أال تعلمني، متى ذهب األستاذ وإىل أين؟»

فكانت جتيبهم: «وهل أنا حارسة، كيف أدري، وأنتم ال تدرون..؟»
وايل  كيد  من  كثيراً  نخاف  وكنا  مغادرتنا  إسبارطة،  أثناء  بغزارة  هتطل  األمطار  كانت 

« قُونيا» حيث كان يرصح للصحف: «سأجتث جذور طالب  النور وأقلعها من األعامق».
لذا كنا نقرأ عىل طول الطريق آية الكريس وباستمرار دفعاً لرشه.

اشتد املطر نازال بغزارة أكثر عند وصولنا إىل «أغريدر» بحيث مل يبق أحد من الرشطة 
يف الشارع، فدخلوا جميعاً إىل بناية مركز الرشطة، حتى إننا مررنا من أمام املركز ومل يرنا أحد. 
وهكذا تركنا املدينة. ثم وضعنا الطني عىل لوحة السيارة لئال يرانا أحد من املراقبني. وبعد أن 
تركنا  «قره أغاج» أصبح األستاذ يف عافية، فنـزل من السيارة وجدد الوضوء. وبعد أن قطعنا 
مسافة عدة كيلومرتات من هناك وقفنا عىل شامل الطريق عند النبع، فصىل األستاذ فوق صخرة 
هناك، ثم بدأنا السري، وقبل أن نصل  «قونيا» أهنى األستاذ أذكاره وأوراده، واستعدل يف مكانه 
مرض  اشتد  حتى  ضواحي  قونيا  يف  حدائق  «مرام»  وصلنا  إن  ما  ولكن  اخللفي،  املقعد  عىل 
األستاذ مرة أخر ومل يتمكن من النطق. فدخلنا املدينة واشرتينا فيها من دكان زيتوناً وجبناً 

استعداداً لإلفطار، ودفع األستاذ ثمنه وقال: «أبنائي أنا مريض جداً، كلوا أنتم بدالً عني».
وبفضل اهللا فقد وسعتنا عنايته الكريمة حيث مل يشاهدنا -واحلمد هللا- أحد يف املدينة، 

بل وال يف املدن التي تلت  قونيا.
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٥٤٢                                                                                                            سيرة ذاتية   
األخ  وأذن  أذين  ماسكاً  يديه  ومد  مكانه  يف  األستاذ  جلس  كْيل»  إىل «أرَ وصولنا  وقبل 
ظهر  امللحدين  النور  رسائل  قصمت  فقد  أبداً،  ختافوا  ال  «أبنائي،  لنا:  قائالً  اخللف  من   زبري 

والشيوعيني، فرسائل النور غالبة دائماً بإذن اهللا».
قال:  ثم  نسمعه،  نكاد  ال  بحيث  جداً  واطئاً  صوته  وكان  مرات،  عدة  القول  هذا  كرر 
«هؤالء مل يفهموين، هؤالء مل يفهموين، هؤالء مل يفهموين، هؤالء أرادوا أن يلوثوين بالسياسة».
ثم نزلنا من السيارة ألداء صالة العرص. ولكن األستاذ ظل داخل السيارة وصىل هناك.

من  بيشء  لنا  «هل  األستاذ:  فقال  قشلة»  وصلنا  «أولو  املغرب  وقت  حان  وعندما 
األكل؟»

الطعام،  هنيئ  أن  وأردنا  الرز،  من  قليالً  املطعم  من  واشرتينا  واألخ  زبري-  فنزلنا -أنا 
احلديد  سكة  حارس  موقد  فأخذنا  لغرض،  هلذا  يصلح  كان  ما  نحمله  الذي  املوقد  ولكن 
هناك.. كان اجلو بارداً جداً، فتوسلت باحلارس ليعرينا موقده وقلت له: إن معنا شيخاً مريضاً 

وإن موقدنا معطوب. فريض احلارس.
بدأنا نحرض الطعام، ظل األخ  زبري مع األستاذ داخل السيارة. وضعنا قليالً جداً من 
يستطع  مل  ولكنه  فمه  يف  ليضعه  منه  ملعقة  األستاذ  فأخذ  اللبن،  من  يشء  مع  والبيض  الزبدة 

األكل، النسداد بلعومه من شدة املرض.
اسرتخى  ثم  ضواحيها.  يف  العشاء  وصلينا  من  «جيحان»،  ثم  ليالً  «أطَنه»  من  مررنا 
األخ  حسني لينام ساعة حيث كان يقود السيارة باستمرار. وعند السحور وصلنا «العثامنية» 
ودخلناها للتزود بالوقود، ولنتناول السحور، إالّ أن األستاذ مل يذق شيئاً قط. ثم أقمنا صالة 
سابقاً  اجلبل  هذا  عىل  يطلقون  كانوا  السيارة.  يغادر  مل  واألستاذ  بناري»  قرب  «أملان  الفجر 

 «كاوورداغي» (أي جبل الكفر) واآلن يطلقون عليه  «نور داغى» (أي جبل النور).
احلساء  من  شيئاً  املطعم  من  فاشرتيت  عنتاب»  «غازي  وصلنا  الصباح  انبالج  وعند 
وسألت عن الطريق إىل  «نِزيب»، حيث كانت الثلوج واألمطار تتساقط بشدة. وكان الطريق 
هللا-  -والفضل  سيارتنا  أما  الطريق،  جانبي  عىل  عاطلة  السيارات   فرت باملخاطر  محفوفاً 

فكانت تسبق الريح ومل تتعطل ال يف إطاراهتا وال يف حمركها، واحلمد هللا.
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وعندما وصلنا إىل  أورفة كانت الساعة تشري إىل احلادية عرشة وكان األخ  حسني عىل 
ن»  معرفة جيدة بشوارع أورفة.. دنونا من  مسجد «قايض أوغلو» الذي كان األخ «عبد اهللا يَكَ
موجوداً فيه، فأوقفنا السيارة قرب املسجد، وأرسع األخ  زبري إىل املسجد إلبالغ األخ عبد اهللا 

بقدوم األستاذ، وعندها قال األستاذ: «لنرسع بالذهاب فال متسع لنا لالنتظار».
جاء األخ  زبري ومعه األخ عبد اهللا مسرعاً إىل السيارة، فطلبنا من األخ عبد اهللا أن يدلنا 

عىل فندق  نظيف جداً، فدلنا عىل  فندق «إيبَك باالس».
محلنا األستاذ معاً وصعدنا به إىل الطابق الثالث حيث الغرفة رقم (٢٧) ووضعناه عىل 

فراشه لريتاح قليالً من عناء هذا السفر الطويل.
أما أهايل أورفة فقد كانوا منهمكني بتالوة القرآن الكريم وختمه، نظراً ألننا كنا يف شهر 
وعاتبَنا  الفندق  إىل  هرعوا  حتى  مدينتهم  إىل  األستاذ  بقدوم  سمعوا  إن  وما  املبارك.  رمضان 

الكثريون من عدم إخبارنا هلم مسبقاً بمجيء األستاذ ليستقبلوه...
باب  عىل  جالساً  األخ  زبري  كان  األستاذ.  لزيارة  مكان  كل  من  يتقاطرون  الناس  بدأ 
الغرفة، يسمح هلم بالدخول واحداً واحداً، أما أنا فقد كنت أمسك بيد األستاذ وهم يقبلوهنا، 
أن  أرجو  هلم  أقول  كنت  بينام  بمغادرهتم  يرغب  األستاذ  كان  وما  رؤوسهم،  يقبل  واألستاذ 
خترجوا من الغرفة ليتسنى لغريكم املجيء إىل األستاذ، فكانوا خياطبونني: «أال تر أن األستاذ 

ال يرغب يف ذلك».
لقد كنا فعالً يف حرية من هذا املوقف من األستاذ، حيث مل نكن قد رأينا مثله من قبل، 
إننا  حتى  أمريداغ،  يف  أم  يف  إسبارطة  أكان  سواء  عنده  بالبقاء  ألحد  ليسمح  األستاذ  كان  فام 

عندما كنا يف  إسبارطة  ومرض األستاذ، فقلت له: «يا أستاذي هل أبلغ اإلخوان بمرضك؟»
قال: «ال، ال يأيت أحد إليّ دونكم».

بينام هنا يف هذه املدينة، مل يكن يردّ أحداً، بل كان يضمهم إىل صدره، فقد أتى لزيارته 
أهايل املدينة كلهم، ومن التجار كافة، ومل يردّ األستاذ أحداً منهم. بل كان يتحمل محتسباً ومل 

يسرتح بل مل يذق طعم النوم. وكذلك نحن مل جيد النوم إىل عيوننا سبيال.
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استلمت دوري من األخ  زبري فجلست أمام الباب، وجاء يف احلال رشطيان اثنان، قال 

أحدمها: «هتيؤوا للذهاب! أين السائق؟»
.« أجبتهم: «األستاذ مريض جداً

ثم جاء أحد عرش شرطياً وقالوا: «هتيؤوا حاال! ستذهبون إىل  إسبارطة يف احلال».
قلت هلم: «سأبلغ األستاذ باألمر».

دخلت عىل األستاذ وأخربته باألمر، فسمح هلم بالدخول إليه، فقالوا: «إن رجوعكم 
إىل  إسبارطة أمر صادر من وزارة الداخلية».

قال هلم األستاذ: «يا للعجب! لقد أتيت هنا لكي أموت فيه، وربام سأموت، وها أنتم 
ترون حايل، دافعوا عني».

قال أحدهم: «نحن حتت أوامر السلطة، ماذا نعمل؟»
ثم جاءوا باألخ  حسني مع سيارته أمام الفندق، ليأخذ األستاذ، وبدأ الناس بالتجمهر 
أمام الفندق. ورصخ صاحب الفندق من أعىل السلم عىل الرشطي: «إنه ضيفي. كيف جيوز 

لكم أن تأخذوه مني؟»
كان الناس يف هياج شديد، حتى أخذوا هيتفون قائلني: «كيف يؤخذ ضيف كريم مثل 

األستاذ وهو عىل فراش املوت».
من  يرجون  وبدؤوا  الفندق،  إىل  بالصعود  للرشطة  تسمح  ال  حالة  يف  الناس  أصبح 
بزيارة  وبدؤوا  قليالً  الناس  هدأ  وعندها  ففعل،  الفندق،  باب  من  السيارة  يبعد  أن  السائق 
األستاذ مرة أخر. فجاء موظفو الدولة والرشطة والعسكريون من جنود وضباط وأعضاء 

 األحزاب.. كلهم لزيارة األستاذ.
ثم بدأ إرصار الرشطة عىل مقابلة األستاذ وإبالغه بأن األمر صادر من اجلهات العليا 
وأن علينا اخلروج من  أورفة حاال. وقالوا: «إن كنتم ال تغادرون املدينة بسيارتكم فسنأخذكم 

بسيارة إسعاف».
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قطع  يتحمل  أن  يستطيع  ال  جداً،  شديد  مرضه  وإن  مريض،  أستاذنا  «إن  فأجبناهم: 
يف  وهو  وبخاصة  أموره،  يف  نتدخل  ال  أننا  عن  فضال   .أخر مرة  السفر  يف  كامل  يوم  مسافة 

هذه احلالة التي هي أشبه ما تكون باملوت».
قال أحدهم: «إن األمر قطعي ال مرد له، فهو أمر وزاري، فكام جاء أستاذكم إىل هذه 

املدينة سريجع كذلك. اخرجوا من  أورفة حاال».
عليه  واعرضوا  بأنفسكم  أنتم  قابلوه  تعالوا  األستاذ،  أمور  يف  نتدخل  ال  قلنا: «نحن 
نبلغه  أن  يمكن  وال  أبداً،  قوله  نرد  ال  ألننا  ذاهبون،  فنحن  نذهب،  لنا:  قال  فإن  مطالبكم، 

تقولونه». ما 
فاستشاطوا غضباً وقالوا:ما هذا؟ أال تقدرون أن تقولوا له مثل هذا اليشء البسيط؟

 . - نعم، نحن ال نقول له شيئاً، وكل ما يقوله ننفذه حرفياً
أقصاها  مدة  يف  أورفة  ترتكوا  أن  فيجب  الرسمية،  باألوامر  مرتبطون  أيضاً  ونحن   -

ساعتان، وترجعوا إىل  إسبارطة.
وعندما سمع الناس بقضية إخراج األستاذ من  أورفة احتشد قرابة ستة آالف شخص 
أمام الفندق، وعندها ذهبنا إىل املستشفى لنخرب رئيس الصحة بحالة األستاذ الصحية وأنه ال 

يستطيع السفر، وطلبنا منه إجراء الفحص عىل األستاذ بنفسه.
هنا،  إىل  األستاذ  جلب  عىل  جترأتم  «كيف  إلينا:  التفت  ثم  الفحص  الطبيب   أجر
. تعالوا معي ألزودكم بتقرير جلنة  فدرجة حرارته عالية، وهو يف حالة ال يمكن حتريكه مطلقاً

 األطباء بأنه ال يمكن أن حيرك من مكانه..»
نفدت طاقتي كلياً بعد صالة املغرب من كثرة الوقوف والسهر والتعب، فقلت لألخ 

 زبري: «إنني متعب جداً، فلقد أهنكني الوقوف». 
قال: «اذهب ونم يف الغرفة».

فذهبت ونمت حوايل ساعتني. ثم جاء األخ  زبري إىل الغرفة وقال: «أخي إنني قد نفد 
صربي، مل أغمض عيني هذا األسبوع قط.. تعال لنتناوب..»
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صلينا العشاء، ثم نام األخ  زبري. بقيت أنا واألخ  حسني عند األستاذ.

أرتاح  أن  أريد  والسهر،  الوقوف  من  تؤملانني  بدأتا  رجليّ  «إن  األخ  حسني:  قال  ثم 
.« قليالً

قلت: «إنني مرتاح اآلن، اذهب أنت أيضاً للنوم».
بقيت وحدي عند األستاذ. وكان األستاذ قد طلب منذ الصباح الباكر قطعة ثلج، ملا 
جاء  الليل  حلّ  وعندما  عليه.  نحصل  ومل  الثلج  عن  فبحثنا  احلرارة،  شدة  من  به  يشعر  كان 
بعض األصدقاء وقد حصلوا عىل الثلج. فقلت: «أستاذي لقد حصلوا عىل قطع من الثلج!» 

بالرفض. فأشار 
- أستاذي هل أحرض الشاي؟

فأشار بالرفض.
وعندما أشارت الساعة إىل الثانية والنصف ليالً بدأت شفتا األستاذ باجلفاف، وكنت 
أبللهام بمنديل. ثم كلام كنت أريد أن أغطيه يرفض، واستمر هكذا لفرتة قصرية.. أسدلت عىل 

املصباح شيئاً ليخفت ضوءه، لئال يقلق ضوؤه راحة األستاذ..
بدأت أرخى ساعديه فضمني إليه، ثم وضع يده عىل صدره، واستسلم للنوم.. فأشعلت 
. انتظرت أن يصحو عىل السحور، فكنت أقول يف نفيس:سوف  املدفأة، وحيث كنت أظنه نائماً
. فوا سذاجتاه! مل أكن أعلم أن األستاذ قد فارقنا،  يأيت اإلخوة اآلخرون ونتناول السحور معاً

وأنه قد انتقل إىل عامل اخللود، وأغمض عينه عن هذه الدنيا الفانية.
مل أكن قد رأيت سابقاً مثل هذه احلالة! فأنّى يل أن أعلم!

مىض وقت السحور كثيراً، وجاء األخ  حسني مع األخ عبد اهللا وقاال: «لقد نمنا كثيراً 
فيه». أطلنا 

قلت: «سأذهب إىل الغرفة املجاورة ألصيل الفجر، فال حتركوا ساكناً ألن األستاذ نائم».
ذهبت إىل الغرفة، صليت الفجر، قرأت األذكار واألوراد اليومية، مع جزء من القرآن 

الكريم. وما إن أردت أن أطبق جفني ألنام حتى جاء اإلخوة:
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ســبــارطــة                                                                                     ٥٤٧ إ ــي    ف

. - يا أخانا، إن األستاذ ال حيرك ساكناً
- األستاذ نائم فال توقظوه.

«.. ثم جاؤوا مرة أخر وقالوا: «إن األستاذ ال يتحرك أبداً
إليه،  ننظر  األربعة  ونحن  رأسه  بجانب  األخ  زبري  جلس  األستاذ.  غرفة  إىل  معاً  ذهبنا 
. وقال األخ  وليس لألستاذ أية عالمة للحركة. ولكن درجة حرارته اعتيادية! فاضطربنا كثيراً

 زبري: «هذه احلاالت تتكرر كثيراً لد األستاذ».
القضايا  هذه  مثل  يعرف  شخص  «هناك  األخ  زبري:  قال  وعندها  احلزن،  علينا  فخيم 

اسمه  «عمر أفندي الواعظ».
وحاملا أتى الرجل ورأ وضع األستاذ قال: «  ﴿ G F E D C﴾  إخواين! إن 

األستاذ قد مات».
 ١٩٤٩ سنة  سجن «أفيون»   يف  كنا  عندما  إذ   . قطعاً األستاذ  بوفاة  عيني  أصدق  أكن  مل 
سمموا األستاذ، فامحر لسانه، فكنا نبكي بال توقف عىل حاله، وعندها قال األخ  «أمحد  فييض» 

رمحه اهللا: «ملاذا تبكون يا أطفال! إن حياة األستاذ طويلة!».
وهنا أيضاً تذكرت قول األخ  أمحد  فييض مسلياً نفيس: تر هل إن عمر األستاذ يطول؟

هرع اإلخوان ليبعثوا باخلرب إىل واليات خمتلفة من أرجاء البالد.
إىل  نظر  وملا  الفندق،  صاحب  جاء  هنيهة  وبعد  رقيق.  قطني  بنسيج  األستاذ  سجينا 

األستاذ علم أنه قد تويف، وأخذ يرضب عىل فخذيه ويرصخ.
وعىل إثره جاء  مدير األمن واستفرس عن اضطراب صاحب الفندق. فأجابه:

- إن بديع الزمان قد مات.
- هل حقاً إنه مات!

- نعم!
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٥٤٨                                                                                                            سيرة ذاتية   
فانسحب الرشطة كلهم من أمام الفندق، وجاء الطبيب اخلاص ليتأكد من حالة الوفاة 

وقال: اهللا.. اهللا.. إن درجة حرارته مرتفعة جداً، هل لديكم مرآة؟
فوضع املرآة عىل فم األستاذ، وتأكد من عدم تنفسه وانقطاعه كلياً، ثم قال: «نعم، إنه 

ميت! ولكن ال تشبه حالته حالة وفاة.. إنني أشك فيه، وال أر دفنه يف احلال».
ثم كتب تقريره للمسؤولني.

ثم جاء قايض الرتكات، وبدأ يثبت ما ورثه األستاذ فكان:
ساعة، وسجادة، ولفاف الرأس، وجبة. فأعطي كلها ألخيه عبد  املجيد.

 بدأت ألوف من أهايل أورفة حيتشدون أمام باب الفندق، وأخربوا الواليات األخر
كلها هبذا النبأ الفاجع.

كاه» ووصلنا إليه  رْ أُخذ نعش األستاذ من الفندق من بعد صالة الظهر إىل غسله يف «دَ
بعد ساعتني أو أكثر حيث االزدحام كان شديداً جداً فقد أغلق أهايل أورفة حمالهتم. وملا ذهبوا 

بنعش األستاذ أغمي عليّ وعىل األخ  حسني.
فخاطبَنا األخ عبد اهللا: «هل أنتم أطفال.. أفيقوا!»

تعذر  حتى  يطاق  ال  االزدحام  كان  األستاذ،  غسل  ليتم  إىل  «دركاه»  وصولنا   ولد
الدخول إىل هناك، ومع ذلك دخلنا واستطعنا أن نغسل األستاذ هناك، وقام بغسله   «مال محيد 

أفندي» وهو من علامء أورفة املعروفني.(١)
نا يف الغسل اإلخوان  «زبري وحسني وعبد اهللا وخلويص». وساعدَ

القرآن  روحه  عىل  نختم  كي  جامع»  إىل  «أولو  الطاهر  نعشه  أخذنا  الغسل  تم  وبعدما 

(١) يروي «مال محيد أفندي» هذه اخلاطرة: «كنت معتكفاً يف جامع «قايض أوغلو» ورأيت يف الرؤيا أن األستاذ يقول يل: 
«عليك بحضور جنازيت، والقيام بغسيل، ألين سأموت».

قلت له: «إنه ال جيوز للمعتكف اخلروج من االعتكاف يا أستاذي! فامذا أعمل؟».  
قال: «انظر إىل صحيفة كذا من «ملتقى األبحر» فهناك تر اجلواز».  

وملا استيقظت من النوم، أخذت الكتاب املذكور برسعة وأنا بعد حتت تأثري الرؤيا، وفتحت الصفحة نفسها وإذا ما   
قاله األستاذ نفسه. وعىل هذا فقد نلت رشف غسل جنازته». (ش) ٤٥١.
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ســبــارطــة                                                                                     ٥٤٩ إ ــي    ف

االزدحام  أصبح  حتى  الصبح  تنفس  إن  وما  اجلامع،  يف  الليلة  تلك  يف  اجلنازة  ظلت  الكريم. 
يف أورفة شديداً جداً، حيث أتى الناس من كل أنحاء تركيا. وقرأ  اجلميع اخلتمة القرآنية حتى 

الصباح وأهدوا ثواهبا إىل روح األستاذ.
ولشدة االزدحام فقد قدرنا أنه لن يتيرس الدفن يف هذا اليوم... فاستدعانا الوايل، وبدأ 
يرجو منا ويلح بأن يدفن األستاذ اليوم بعد صالة العرص بدال من يوم اجلمعة ألن االزدحام 

أصبح ال يطاق يف املدينة.
ويف احلال أُعلنَ عن أن صالة اجلنازة ستقام يوم اخلميس بعد صالة العرص.

حرض الوايل نفسه ورئيس البلدية وأقاموا صالة اجلنازة.
األمطار  كانت  يُغسل  األستاذ  كان  عندما  أنه:  وهي  عجيبة  ظاهرة  من  اندهشنا  ولقد 

. تتساقط رذاذاً وشاهدنا عندها طيوراً ذات أشكال غريبة وألوان زاهية، وبأعداد هائلة جداً
وهكذا دفن األستاذ يوم اخلميس بعد صالة العرص. ومل يستطع كثري من الناس حضور 
تشييع اجلنازة إال من جاء بسيارات خصوصية. فلم يلحق من كانوا يف أمريداغ، ومنهم األخ 
يالن، فلقد حزن  هذا األخ حزناً عميقاً عىل تأخره عن اجلنازة وقال: «لقد خدمت األستاذ   جَ

سنوات طواال واليوم يا لألسف مل أحرض وفاته!»
اخلاطرة األخرية

يقول عبد  املجيد شقيق األستاذ: بعد مرور مخسة أشهر عىل وفاة شقيقي استُدعيت إىل 
ديوان الوايل يف  «قونيا». شاهدت هناك ثالثة جنراالت معه،(١) خاطبني أحدهم:

شقيقكم  قرب  إىل  الواليات  من  فالزوار  حرجة،  ظروفاً  نعيش  أننا  عليكم  خيفى  ال 
يزدادون يوماً بعد يوم، فنحن نريد أن ننقل رفاته -بمعاونتكم- إىل أواسط األناضول. فنرجو 
(١) حيث وقع انقالب عسكري يف ١٩٦٠/٥/٢٧ أطاح باحلزب الديمقراطي وسيق أعضاء احلكومة إىل  املحكمة التي 
مندرس»  الوزراء «عدنان  برئيس  اإلعدام  حكم  بتنفيذ  هذه  املحكمة  وانتهت  الدستور»  اسم «حمكمة  عليها  أطلق 
وعىل اثنني من وزرائه وبمدد خمتلفة للوزراء وللمسؤولني السابقني يف حكومة  احلزب الديمقراطي. كام أبدوا عداء 

جلميع التيارات واحلركات اإلسالمية يف  تركيا ومنها حركة  «طالب النور».
وكأن حقد  أعداء اإلسالم وغيظهم عىل األستاذ سعيد النوريس مل ينته حتى بعد وفاته فأرادوا االنتقام منه وهو يف   

القرب، فقاموا بنقل رفات هذا العامل اجلليل إىل جهة جمهولة.
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٥٥٠                                                                                                            سيرة ذاتية   
توقيع هذا الطلب. ومدوا إليّ بورقة طلب باسمي، قلت بعد قراءهتا: ولكني مل أطلب هذا... 

أرجوكم دعوه لريتاح يف األقل يف قربه! أرصوا عىل موقفهم وقالوا: «المناص من األمر».
الثالثة  ويف  إىل  أورفة،  عسكرية  طائرة  فأقلتنا  املطار  إىل  الطلب-  توقيع  توجهنا -بعد 
ليالً ذهبنا إىل املقربة... كان هناك تابوتان يف صحن اجلامع مع بعض  اجلنود. اقرتب الطبيب 

: «ال تقلق سننقل األستاذ إىل األناضول». العسكري مني قائالً
وعىل إثر هذا الكالم أجهشت بالبكاء فلم أمتالك نفيس. أمر الطبيب  اجلنود هبدم القرب. 

فكانوا يرتددون وخيشون سخط اهللا عليهم.
وإخراج  القرب  هبدم  فقاموا  التنفيذ،   سو أمامنا  وليس  مأمورون  نحن  الطبيب:  فقال 
التابوت منه. وعندما فتحوا التابوت. قلت يف نفيس: ال بد أن عظام أخي احلبيب قد أصبحت 
أنه  إال  سليماً  الكفن  كان  أمس.  تويف  قد  أنه  يل  خيل  حتى  الكفن  ملست  إن  ما  ولكن   . رماداً
مصفر قليالً من جهة الرأس. وكانت هناك بقعة واحدة عىل شكل قطرة ماء. وعندما كشف 
الطبيب عن وجهه، نظرت إليه وإذا عليه شبه ابتسامة. احتضنا ذلك األستاذ العظيم ووضعناه 
باجلنود  ومليئة  األهلني  من  خالية  الشوارع  كانت  املطار.  إىل  وأخذناه  اآلخر.  التابوت  يف 
الطائرة  جلست بجانب التابوت يف  املدينة.  منع التجول يف  حيث أعلن  املدججني بالسالح، 
نقل  ومنها  أفيون،  إىل  الطائرة  اجتهت   . عينيّ متأل  والدموع  قلبي،  يمآلن  واألسى  واحلزن 
».(١) رمحه اهللا رمحة  التابوت بسيارة إسعاف إىل  إسبارطة حيث دفن يف مكان ال يزال مجهوالً

واسعة وأسكنه فسيح جناته.
وصية

لقد كان منذ القدم دأب أستاذنا أالّ يتذلل أمام أعظم الرؤساء، حفاظاً عىل عزة العلم، 
بل ما كان يقبل هدايا أحد من الناس دون مقابل. واآلن وقد أصبح يرفض اهلدايا -التي ال 
ضري من قبوهلا لد أهل العلم- بحجة املرض الذي ضعفه أشدّ الضعف، بل يرفض حتى ما 
مه له نحن الذين نقوم بخدمته ولو كان شيئا صغيراً، فنراه يتمرض إن تناوله. فاقتنعنا أنه  نقدّ
نعه من إخالل قاعدته التي اختذها طوال حياته، وهي أالّ تكون رسائل النور  أُخطر إىل قلبه مَ

(١) (ش)  ٤٣٧.
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ســبــارطــة                                                                                     ٥٥١ إ ــي    ف

أداة ألي يشء كان حفاظا عىل اإلخالص التام. ونحن اآلن يف موسم عيد لرسائل النور حيث 
تنترش يف األرجاء كافة. لكننا نجد أن أستاذنا يتضجر من املحاورة  ويمتعض من النظر إليه 

واملصافحة حتى من أخص طالبه وإخوانه.
خمفي  مكان  يف  قربي  «اجعلوا  السعيد:  للعيد  املباركة  األيام  هذه  يف  يقول  وشاهدناه 
غاية اإلخفاء، ويلزم أالّ يعرف موضعه أحدٌ عدا واحد أو اثنان من طاليب فقط. هذه وصيتي 

إليكم؛ فاحلقيقة التي منعتني عن املحاورة واملسامرة يف الدنيا متنعني بالشك بعد وفايت.
عليها.  ويُثاب  الفاحتة  سورة  يقرأ  القرب  يزور  الذي  إن  أستاذنا:  سألنا  بدورنا  ونحن 
فام احلكمة من منعكم زيارة قربكم؟ فأجاب: إن الغفلة الناشئة من األنانية وحب الذات يف 
يف  الدنيوية  وشهرته  امليت  مقام  إىل  اهتاممهم  يولوا  أن  إىل  الناس  تدفع  العصيب  العرص  هذا 
أثناء زيارهتم القبور، مثلام عمل الفراعنة يف الزمن الغابر عىل حتنيط موتاهم ونصب التامثيل 
هلم ونرش صورهم رغبة يف توجيه األنظار إليهم، فتوجهت األنظار إىل املعنى االسمي -أي 
لذات الشخص- دون املعنى احلريف -أي لغريه-.. وهكذا فإن قسماً من أهل الدنيا يف الوقت 
احلارض يولون توجههم إىل شخص امليت نفسه وإىل مقامه ومنـزلته الدنيوية بدالً من الزيارة 

املرشوعة لكسب رضاء اهللا ونيل الثواب األخروي كام كانت يف السابق.
لذا أُويص بعدم إعالم موضع قربي حفاظا عىل رس اإلخالص ولئال أجرح اإلخالص 
الذي يف رسائل النور. فأينام كان الشخص سواء يف الرشق أو الغرب وأيا كان فإن ما يقرأه من 

«الفاحتة» تبلغ إىل تلك الروح.(١)
«اللوامع»  «ملعات»  مؤلّفه  مستهل  يف  النوريس  األستاذ  كتبه  ما  أن  النظر  يلفت  ومما 
م قربه. إالّ أن أحداً مل ينتبه إليها إال بعد  املطبوع يف سنة١٩٢١ فيه إشارة إىل سنة وفاته وتهدّ
وفاته. وهذا أمر جار لد كثري من العلامء  العاملني واألولياء الصاحلني وليس علماً بالغيب 

كام ال خيفى إذ هو إعالم من اهللا هلم بإشارات خفية ورموز دقيقة. ندرج ذلك يف أدناه: 

(١) ملحق أمريداغ ٢.
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*   *   *

(١) هذه القطعة توقيع املؤلف.
ين قد ماتا يف كل سنة، فضالً عن أن سعيداً يف هذه السنة يف  (٢) يعني: ملا كان اجلسد يتجدد يف كل سنة مرتني، فإن سعيدَ
السنة التاسعة والسبعني، وإن سعيداً سيعيش إىل هذا التاريخ، حيث يموت يف كل سنة سعيد. (أضاف املؤلف هذا 

اهلامش سنة ١٩٥١.  ذكره  صونغور). 
ثامنني  من  صاً  متلخّ اآلن  تولدتُ  أنا  العريب:  بالنص  «إشارات»  مؤلفه  يف  األستاذ  ذكره  ما  املعنى  هذا  يوضح  ومما   
(وتسع  ناطق  حيّ  «السعيد»  فهذا  متسلسلة.  واستنساخات  مسلسلة  بقيامات  سنة  أربعني  يف  ضوا  تمخّ  « «سعيداً
ا تعارفوا (لشدة التخالف  وسبعون) ميّتون. لو باالنجامد متاسك ماءُ الزمان وتمثّل أولئك «السعيدون» وتراءوا لمَ
ق مني ما زان وأخذتُ منهم ما شان. فكام أن أنا اآلن هو أنا يف هاتيك  فيام بينهم).. تدحرجتُ عليهم يف األطوار فتفرّ
ه  د «أنا» لباسَ املراحل، كذلك أنا فيام يأيت بمويت من املنازل. إالّ أنه يف كل سنة بمهاجرة اثنتني لساكني تلك البالد يجدِّ

. » الجديدَ وخيلع العتيقَ فيلبس «السعيدَ
(٣) الكلامت، اللوامع.
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الفصل األول
حاالت متميزة

١- االنبساط واالنقباض
«من أول صباويت إىل اآلن، تتفاوت حايل كأين أكون يف حني عىل رأس املنارة، ويف وقت 
يف قعر البئر.. وكم من حقائق هي أحبّتي ويعرفنني، تصري أجنبية أنكرها يف آن.. ثم يف حني 
من  أجهل  أكون  وكم  دعوة.  بال  يديّ  إىل  باسمها  سمعت  ما  التي  الدقيقة  احلقيقة  جتئ  آخر 

حبان».(٢)  «باقل»(١) قد أظن نفيس يف السياسة كـ«سَ
نعم، ما حيلتي.. هكذا ترد السانحات إىل القلب.. فبينام أجدين كأنني أتكلم فوق منارة 

عالية، إذا يب -يف أحيان أخر- أنادي من قعر بئر عميق».(٣)
٢- رفض اهلدايا

«كنت أرفض قبول أموال الناس وهداياهم منذ نعومة أظفاري. فام كنت أتنازل إلظهار 
حاجتي لآلخرين رغم أنني كنت فقري احلال ويف حاجة إىل املال، وما كنت زاهداً وال صوفياً 

وال صاحب رياضة روحية، فضالً عن أنني ما كنت من ذوي احلسب والنسب والشهرة.
ولقد  األصدقاء.  من  يعرفني  من  حيار  كان  كام  أمري  من  أحار  كنت  احلالة  هذه  فإزاء 
وألجل  واملال،  للطمع  الرضوخ  عدم  ألجل  كانت  أهنا  سنني،  بضع  قبل  حكمتها  فهمت 
احليلولة دون جميء اعرتاض عىل رسائل النور يف جماهداهتا، فقد أنعم عليّ الباري عز وجل 
تلك  من  القاضية  رضبتهم  يب  ينـزلون  الرهيبون  أعدائي  لكان  وإالّ  الروحية..  احلالة  تلك 

الناحية.(٤)

(١)  باقل األيادي: جاهيل يرضب به املثل يف العيّ والبالهة.
(٢) مقدمة «رجتة العوام» الصيقل اإلسالمي- النص العريب، ١١٨- ط.  أنقرة. وسحبان بن وائل: رجل اشتهر بفصاحته 

وبالغته، حتى رضب به املثل فقيل: أفصح من سحبان.
(٣) املثنوي العريب النوري، نقطة من نور معرفة اهللا جل جالله.

(٤) املالحق، ملحق أمريداغ ١.

009 SIYRAH ZATIYYE.indd   555009 SIYRAH ZATIYYE.indd   555 م 07:40:01   15/12/2011م 07:40:01   15/12/2011



٥٥٦                                                                                                            سيرة ذاتية   

ألمثاهلا  وسيلة  أكون  ال  كام  واملعونات،  الصدقات  أقبل  ال  أنني  تعلمون  إخويت،  ويا 
من املساعدات، لذا أبيع مالبيس اخلاصة وحاجيايت الرضورية، ألبتاع بثمنها -من إخويت- 
النور،  رسائل  إخالص  يف  دنيوية  منافع  دخول  دون  ألحول  وذلك  استنسخوها  التي  كتبي 
ألي  وسيلة  الرسائل  جيعلوا  فال  اآلخرون،  اإلخوة  ذلك  من  وليعترب  رضر.  يصيبها  لئال 

يشء كان.(١)
إن السبب املهم لالستغناء عن الناس هو ما يقوله ابن حجر.(*) املوثوق حسب مذهبنا 

(٢).« الشافعي: «حيرم قبول ما يوهب لك بنية الصالح، إن مل تكن صالحاً
فيتصور  وطمعه،  حلرصه  باهظ،  بثمن  البخسة  هديته  يبيع  العرص  هذا  إنسان  إن  نعم، 
صالح  أنني  اعتقدت  فإذا   . هديةً رغيفاً  يعطيني  ثم  صالحاً،  ولياً  مثيل  عاجزاً  مذنباً  شخصاً 
فقبول  بصالحي،  اعتقد  مل  وإن  الصالح.  عدم  عىل  ودليل  الغرور،  عالمة  فهذا  هللا-  -حاش 

ذلك املال غري جائز يل.
ثمراتٍ  قطف  يعني  لآلخرة  املتوجهة  األعامل  مقابل  واهلدية  الصدقة  أخذ  إنّ  وأيضاً 

خالدة لآلخرة، بصورة فانية يف الدنيا.(٣)
بالعالقة  اإلخالل  وهو:  أمهها  أذكر  اهلدايا،  قبول  عن  متنعني  كثرية  أسباباً  وإن  هذا 
اخلالصة احلميمة بيني وبني طالب النور ، عالوة عىل أنني لست محتاجاً حاجة ماسة، وذلك 
بفضل االلتزام باالقتصاد والقناعة والربكة، بل ال أستطيع أن أمدّ يدي إىل أموال الدنيا، فذلك 

خارج طوقي وإراديت. 
وسأبني سبباً دقيقاً واحداً من بني األسباب الكثرية: 

فقال:  أقبله.  فلم  قرشاً،  ثالثني  ثمنه  يبلغ  الشاي  من  بمقدار  تاجر،  محيم  صديق  أيت 
ضعف  له  دفعت  فقبلته  ولكن  إسطنبول!  من  لك  جلبته  لقد  أستاذي،  يا  خائباً  تردّين  ال 

(١) املـالحـق، ملحق أمريداغ ١.
له  ح  صرّ أو  القصد  هبذا  أُعطي  إنام  أنه  القرائن  ت  توفرّ بأن  نسب  أو  صالح  أو  كفقرٍ  به  يُظنُّ  لوصفٍ  أُعطي  نْ  (٢) «ومَ
عطي،  م عليه األخذ مطلقاً ومثله ما لو كان به وصفٌ باطناً لو أطّلع عليه المُ رُ عطي بذلك وهو باطناً بخالفه، حَ المُ
بَةٍ ووصيةٍ ووقفٍ ونذر» (ابن  ع فيام يظهر كهِ . وجيري ذلك يف اهلدية أيضاً عىل األوجه. مثلها سائر عقود التبرّ طِهِ عْ مل يُ

حجر  اهليتمي  الشافعي، حتفة املحتاج لرشح املنهاج ١٧٨/٧).
(٣) املكتوبات، املكتوب الثاين.
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مــتــمــيــزة                                                                                     ٥٥٧   حـــاالت 

الدرس  قيمة  أُنزل  لئال  قلت:  فيه؟  احلكمة  ما  أستاذي،  يا  هكذا  تتعامل  لِمَ  فقال:  ثمنه.  
اخلاص  نفعي  أدع  فإنني  تافهة.  زجاجية  قطع  قيمة  إىل  األملاس-  بقيمة  تتلقاه -وهو  الذي 

أنت! نفعك  ألجل 
نعم، إن درس احلقيقة الذي تأخذه من أستاذ ال يتنازل إىل حطام الدنيا وال تزل قدمه 
هذا  التصنع..  إىل  يضطر  وال  واحلقيقة،  احلق  أدائه  عن  عوضاً  يطلب  وال  والذل،  الطمع  إىل 

الدرس هو بقيمة األملاس.
لألغنياء  التصنع  وإىل  الصدقات،  أخذ  إىل  اضطر  أستاذ  من  تلقى  يُ الذي  الدرس  بينام 
وإىل التضحية حتى بعزته العلمية، يف سبيل جلب أنظار الناس إليه، فامل إىل الرياء أمام الذين 
ز أخذ ثمرات اآلخرة يف الدنيا. أقول: إن هذا الدرس نفسه هيون يف  قون عليه. وهبذا جوّ يتصدّ

هذه احلالة إىل مستو قطع زجاجية».(١)
٣- عدم السؤال من أي أحد كان

«وذلك ملا عاهد رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يف رؤياه،(٢) مع إجابته عن كل سؤال يُسأل عنه بأجوبة 
صائبة. فكان يقول: إنني ال أنكر علم العلامء  األفاضل، فال داعي لطرح السؤال عليهم امتحاناً 

هلم. ولكن إن كان أحد يشك يف علمي فله أن يسأل ما يشاء من األسئلة فأنا أجيبه عنها».(٣)
٤- الزهد والعزوف عن الدنيا

«كان  سعيد القديم خيرب طالبه -يف مؤلفاته القديمة ويف إفادة املرام إلشارات اإلعجاز- 
: ستحدث زلزلة اجتامعية برشية عظيمة، زلزلة مادية ومعنوية، وسيغبطونني  ويقول هلم مكرراً

(٤). عىل اعتكايف وانزوائي وبقائي عزباً
[فنذر نفسه خلدمة اإليامن والقرآن السيام بعدما سمع بـمؤامرة خبيثة حتاك حول القرآن 

الكريم، حتى إنه ترك الزواج وبقي عزباً طوال حياته، ويعلله باآليت:]

(١) املالحق، ملحق بارال.
(٢) كام ذكرناه يف فصل «املولد والنشأة»

T. Hayat‚ ilk hayatı  (٣)
(٤) املالحق، ملحق أمريداغ ٢.
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٥٥٨                                                                                                            سيرة ذاتية   

فدائيون  سنة،  أربعني  منذ  تُغري  رهيبة  زندقة  هجوم  لصد  يلزم  الذي  الوقت  يف  أوال:  
ون بكل ما لدهيم، قررت أن أضحي حلقيقة القرآن الكريم ال بسعاديت الدنيوية وحدها،  يضحّ
بخدمة  القيام  من  أمتكن  أن  فألجل  كذلك،  األخروية  بسعاديت  األمر  استدعى  إذا  حتى  بل 
القرآن عىل وجهها الصحيح بإخالص حقيقي ما كان يل بد من ترك زواج الدنيا الوقتي -مع 
نفيس  لوجدت  الدنيا،  هذه  يف  العني  احلور  من  عرش  يل  هب  وُ لو  بل  نبوية-  سنة  بأنه  علمي 
املنظامت  هذه  ألن  القرآن.  حقيقة  احلقيقة،  تلك  أجل  من  جميعاً،  عنهن  التخيل  إىل  مضطراً 
امللحدة الرهيبة تشن هجامت عنيفة، وتدبر مكايد خبيثة، فال بد لصدها من منتهى التضحية 
وغاية الفداء، وجعل مجيع األعامل يف سبيل نرش الدين خالصة لوجه اهللا وحده، من دون أن 

تكون وسيلة ليشء مهام كان. 
املوالني  بمظهر  ظهروا  أو  البدع،  لصالح  أتقياء،  وأناس  منكوبون،  علامء  أفتى  ولقد 
ومنتهى  والفداء،  التضحية  منتهى  يقتيض  لذا  وأهليهم،  أوالدهم  عيش  مهوم  جراء  من  هلا، 
الثبات والصالبة وغاية االستغناء عن الناس، وعن كل يشء، جتاه اهلجوم املرعب العنيف 
ومنع  الرشعي  األذان  وتبديل  املدارس  يف  الدين  دروس  إلغاء  بعد  سيام  وال  الدين،  عىل 
احلجاب بقوة القانون؛ لذا تركت عادة الزواج الذي أعلم أهنا سنة نبوية لئال ألج يف حمرمات 
تقرتف  أن  يمكن  ال  إذ  الفرائض.  وأداء  الواجبات  من  بكثري  القيام  من  أمتكن  ولكي  كثرية، 
أنفسهم  النبوية  السنة  تلك  أدوا  علامء  وجد  فلقد  واحدة.  سنة  أداء  ألجل  كثرية  حمرمات 
مضطرين إىل الدخول يف عرش كبائر وحمرمات وترك قسم من السنن والفرائض، يف غضون 

هذه السنوات األربعني. 
وا  ثانيا:  إن اآلية الكريمة   ﴿ Z ] \ [﴾  (النساء:٣) واحلديث الرشيف « تَناكحُ
تَكثُروا..»(١) وأمثاهلام من األوامر، ليست أوامر وجوبية ودائمية، بل استحبابية مسنونة، فضال 
ثم  وقت.  كل  ويف  للجميع  توافرها  يتعذر  وقد  توافرها،  من  بد  ال  برشوط  موقوفة  أهنا  عن 
 لد هو  والعزوبة -كام  االنزواء  أن  يعني  ال  اإلسالم»(٢)  يف  هبَانِيَة  رُ الرشيف « ال  احلديث  إن 
االجتامعية  احلياة  يف  االنخراط  عىل  حث  هو  بل  هلام.  أصل  ال  مرفوضتان  حمرمتان  الرهبان- 
(١) عبد الرزاق، املصنف، ١٧٣/٦؛ العجلوين، كشف اخلفاء، ٣٨٠/١؛ املناوي، فيض القدير، ٢٦٩/٣؛ اهلندي، كنـز 

العامل، ٢٧٦/١٦.
(٢) أمحد بن حنبل، املسند، ٢٢٦/٦؛ كشف اخلفاء، ٥١٠/٢.
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مــتــمــيــزة                                                                                     ٥٥٩   حـــاالت 

م للنَّاس».(١) وإالّ فإن ألوفاً من  السلف  عهُ يرُ النَّاس أنفَ كام هو مضمون احلديث الرشيف « خَ
الصاحلني قد اعتزلوا الناس موقتاً، وآثروا االنزواء يف املغارات لفرتة من الزمن، واستغنوا عن 
زينة احلياة الدنيا الفانية وجردوا أنفسهم عنها، كي يقوموا ببناء حياهتم األخروية عىل الوجه 
باق  كامل  إىل  بلوغاً  وزينتها  الدنيا  تركوا  الصاحلني  من  السلف  الكثريون  دام  فام  الصحيح. 
وخاص بشخصهم، فال بد أن من يعمل ألجل سعادة باقية، لكثري جداً من املنكوبني، وحيول 
بينهم وبني السقوط يف هاوية الضاللة، ويسعى لتقوية إيامهنم، خدمةً للقرآن واإليامن خدمة 
حقيقية، ويثبت جتاه هجامت اإلحلاد املغري من اخلارج والظاهر يف الداخل، أقول ال بد أن الذي 
يقوم هبذا العمل العام الكيل -وليس عمال خاصاً لنفسه- تاركاً دنياه اآلفلة، ال خيالف السنة 

النبوية بل يعمل طبقا حلقيقة السنة النبوية. 
ثم إنني أمتنى أن أغنم ذرة واحدة من هذا الكالم الصادق الصادر من  الصديق األكرب 
ريض اهللا عنه: «ليكرب جسمي يف جهنم حتى ال يبقى موضع ملؤمن».. وألجله آثر هذا السعيد 

الضعيف العزوبةَ واالستغناء عن الناس طوال حياته كلها. 
:  مل نقل لطالب النور: «ختلوا عن الزواج، دعوه لآلخرين» وال ينبغي أن يقال هلم  ثالثاً
هذا الكالم. ولكن الطالب أنفسهم عىل مراتب وطبقات. فمنهم من يلزم عليه أالّ يربط نفسه 
بحاجات الدنيا قدر املستطاع يف هذا الوقت، ويف فرتة من عمره، بلوغاً إىل التضحية العظمى 
القرآن  خدمة  عىل  تعينه  التي  الزوجة  وجد  ما  وإذا  األتم.  واإلخالص  األعظم  والثبات 
واإليامن، فبها ونعمت. إذ ال يرض هذا الزواج بخدمته وعمله للقرآن، وهللا احلمد واملنة، ففي 
صفوف طالب النور  كثريون من أمثال هؤالء، وزوجاهتم ال يقرصن عنهم يف خدمة القرآن 
عوضاً،  تطلب  ال  التي  الشفقة  من  عليه  فطرن  ملا  ويسبقنهم  أزواجهن  يفقن  قد  بل  واإليامن، 

فيؤدين العمل هبذه البطولة املوهوبة هلن بإخالص تام. 
هذا وإن املتقدمني والسابقني من طالب النور  أغلبهم متزوجون، وقد أقاموا هذه السنّة 
مصغرة،  مدرسة  نورية  بيوتكم  اجعلوا  قائلة:  ختاطبهم  النور  ورسائل  وجهها،  عىل  الرشيفة 
عىل  السنة،  هذه  تطبيقِ  ثمارُ  هم  الذين  األوالد  يرتبى  كي  والعرفان،  العلم  تلقي  وموضع 

(١) العجلوين، كشف اخلفاء، ٤٧٢/١؛ الطرباين، املعجم األوسط، ٥٨/٦؛ البيهقي، شعب اإليامن، ١١٧/٦.
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٥٦٠                                                                                                            سيرة ذاتية   
اإليامن، فيكونوا لكم شفعاء يوم القيامة، وأبناء بررة يف هذه الدنيا، وعندها تتقرر هذه السنة 
. وبخالفه لو تريب األوالد عىل الرتبية األوروبية وحدها -كام حدث خالل  الرشيفة فيكم حقاً
عني  ثالثني سنة خلت- فإن أولئك األوالد يكونون غري نافعني لكم يف الدنيا -من جهة- ومدّ
عليكم يوم القيامة، إذ يقولون لكم: «لِمَ مل تنقذوا إيامننا؟» فتندمون وحتزنون من قوهلم هذا، 

يوم ال ينفع الندم، وما هذا إال خمالفة حلكمة السنة النبوية الرشيفة».(١)
٥- عدم إطالق اللحية

«إن إطالق اللحية سنة نبوية، وليست خاصة بالعلامء. وقد نشأتُ منذ صغري عديم 
اللحية وعشتُ يف وسط أناس تسعون باملائة منهم ال يطلقون حلاهم.

عندها  فأدركتُ  أحبايب  بعض  حلى  حلقوا  وقد  دائماً  علينا  يغريون  األعداء  وإن  هذا، 
لكانت   ، لقتْ وحُ اللحيةَ  مطلِقاً  كنت  لو  إذ  ربانية،  عناية  وإنه  اللحية،  إطالقي  عدم  حكمة 

رسائل النور تترضر ضرراً بالغاً، حيث كنت ال أحتمل ذلك فأموت.
بعد  حلقها  عدم  يقصدون  وهم  اللحية».  حلق  جيوز  «ال  العلامء :  بعض  قال  ولقد 

إطالقها، ألن حلقها بعد إطالقها حرام. أما إذا مل يطلقها فيكون تاركاً لسنة نبوية.
ولكن يف الوقت احلارض، ألجل اجتناب كبائر عظيمة جداً قضينا طوال عرشين سنة 

حياة أليمة أشبه بالسجن االنفرادي، نسأله تعاىل أن تكون كفارة لرتك تلك السنة النبوية. 
: أن رسائل النور مُلك القرآن العظيم، فأنّى يل اجلرأة  وأعلن أيضاً إعالناً صريحاً قاطعاً
مذنباً  خادماً  إالّ  لست  فأنا  قطعاً،  فيها  وتقصريايت  أخطائي  ترسي  ال  لذا  تملّكها!  أدّعي  أن 
تؤثر  ال  املضطربة  فأحوايل  واألملاس.  املجوهرات  متجر  يف  داعياً  الً  ودالّ الباهر،  النور  لذلك 

(٢).« ها أصالً فيها وال تمسّ
(١) املالحق، ملحق أمريداغ ٢.
(٢) املالحق، ملحق أمريداغ ١.

تذكر شاهدة يوكسل: «وجه احلاكم هذه األسئلة إىل األستاذ يف أثناء  املحكمة:  
- ما صنعتك؟  

. - إنقاذ اإليامن، فإيامن إخواين يضطرم ناراً  
- لِمَ ال تطلق اللحية؟  

- لكي ال حتلقوها أنتم.  
- لِمَ تركت سنة الزواج؟  

- الذين طبقوا هذه السنة تركوا الفرائض».(Son Şahitler ٣ ص٤١١).  
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الفصل الثاين
 مدرسة الزهراء

األسباب املوجبة لتأسيس  مدرسة الزهراء
١- تدين العلوم يف  املدارس الدينية

وخرق  كبري  عصيان  له،  أهالً  ليس  بام  وتشبثه  به،  للقيام  أهل  هو  ملا  املستعد  ترك  «إن 
استعداد  انتشار  الرشيعة:  هذه  شأن  من  إذ  اخللقة).  (رشيعة  الكونية  الرشيعة  لطاعة  فاضح 
اإلنسان ونفوذ قابليته يف الصنعة واحرتام مقاييس الصنعة وحمبتها وامتثال نواميسها والتمثل 

هبا. وخالصة الكالم: أن شأن هذه الرشيعة الفناء يف الصنعة.
وإذ وظيفة اخللقة هي هذه، فإن اإلنسان بمخالفته هذه الرشيعة؛ يغري الصورة الالئقة 
ه صورة الصنعة غري الطبيعية -التي تشبث للقيام هبا- بميله  بالصنعة وخيل بنواميسها. ويشوّ

الكامن للصنعة األخر لعدم االمتزاج بني امليل والصنعة، فيختلط احلابل بالنابل.
ريّة والتفوق عىل  وبناءً عىل هذا:  فإن كثيراً جداً من الناس يميض بميل السيادة واآلمِ
الستبداده  وإكراه  قرس  وسيلة  اللطيف،  الناصح  املرشد  ق  المشوّ العلم  فيجعل  اآلخرين، 
وتفوقه، فبدالً من أن خيدم العلم يستخدمه. وعىل هذا فقد دخلت الوظائف بيد من ليسوا هلا 

أهالً، والسيام الوظائف يف  املدارس الدينية، فآلت إىل االندراس نتيجة هذا األمر.
واحدة،  دائرة  يف  العاملني  حكم  يف  هم  الذين  املدرسني  تنظيم  هلذا:   الوحيد  والعالج 
بسوق  واحدٍ  كل  ليذهب  اختصاصه،  جمال  يف  كلٌ  اجلامعة،  يف  احلال  هو  كام  كثرية  دوائر  يف 
ذ قاعدة تقسيم األعامل بميله الفطري امتثاالً لألمر املعنوي  إنسانيته، وبتوجهه نحو حقه، ينفّ

للحكمة األزلية
كي  السبب  لك  سأوضح  حليتي،  إطالق  عدم  خاطرك  إىل  يرد  ربام   : يوماً األستاذ  يل  آرجيي: «قال  =  ويذكر  حلمي   
تزول شبهتكم: إن سبب عدم عميل هبذه السنة النبوية هو: أن يل أكثر من مليون من الطالب، فإن أطلقت اللحية فهم 
لتُ اتباع هذه السنة النبوية».  يطلقوهنا شيباً وشباباً، وستكون حلية الشباب موضع استهزاء لد أقراهنم، وهلذا أجّ

(Son Şahitler  ٢ ص٢٦٥).
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٥٦٢                                                                                                            سيرة ذاتية   
إن السبب املهم الذي أدّ إىل تدين علوم  املدارس الدينية، ورصفها عن جمراها الطبيعي 
هو أن العلوم اآللية ملا أدرجت يف عداد العلوم املقصودة، أصاب اإلمهال العلوم العالية، إذ 
سيطر عىل األذهان حلّ العبارة العربية التي لباسها (لفظها) يف حكم معناها، وظل العلم الذي 
العلمي  التحصيل  سلسلة  يف  أصبحت  التي  الكتب  أن  ذلك،  عىل  زد   . تبعياً القصد  أصل  هو 
رسمية، وعباراهتا متداولة إىل حد ما. هذه الكتب حرصت األوقات واألفكار يف نفسها ومل 

تفسح املجال للخروج منها».(١) 
٢- إصالح  الواليات الرشقية

«كنت أملس الوضع الرديء ملا كان يعيشه أهايل  الواليات الرشقية فأدركت أن سعادتنا 
الدنيوية ستحصل -من جهة- بالعلوم احلديثة احلارضة، وأن أحد الروافد غري اآلسنة لتلك 
الدين  علامء  يأنس  كي  الدينية،  حتماً  املدارس  سيكون  اآلخر  واملنبع  العلامء ،  سيكون  العلوم 

بالعلوم احلديثة.
يون بيد علامء الدين، فهذا  وحيث إن زمام األمر يف تلك البقاع التي أغلبيتها الساحقة أُمّ
الشعور هو الذي دفعني إىل املجيء إىل إسطنبول. ظناً مني  أن نلقى السعادة يف  «دار السعادة» 

يف ذلك الوقت.(٢)
يف  الزهراء  إنشاء  مدرسة  لرضورة  اآلتية  العريضة  احلميد  عبد  السلطان  إىل  م  [فقدّ

 الواليات الرشقية:]
عنصراً  يمثلون  الذين  أهايل  كردستان  بأحوال  علم  عىل  احلكومة  أن  من  الرغم  عىل   
مهماً يف  األمة العثامنية، فإين أرجو السامح يل بتقديم بعض املطاليب اخلاصة باخلدمة العلمية 

السامية.
إن يف هذا العامل، عامل الرقيّ واحلضارة، ينظر بعني الشكر والتقدير إىل أوامر احلكومة 
من  تنجزه  ما  وبجنب  اآلخرين  باإلخوة  أسوة  وقراها،  قصبات  كردستان  يف  مدارس  بإنشاء 
خدمات يف مرافق أخر. إالّ أن مد االستفادة من هذه املدارس ينحرص يف الذين يعرفون 

(١) صيقل اإلسالم، املحاكامت.
(٢) صيقل اإلسالم، املحكمة العسكرية العرفية.

009 SIYRAH ZATIYYE.indd   562009 SIYRAH ZATIYYE.indd   562 م 07:40:02   15/12/2011م 07:40:02   15/12/2011



لــزهــراء                                                                                     ٥٦٣ ا   مــدرســة 

ولعدم  الرتكية  باللغة  معرفتهم  لعدم  واملعارف  العلوم  من  حيرم  األكراد  بينام  الرتكية،  اللغة 
معرفة معلميهم باللغة املحلية، لذا ال جيدون أمامهم سو االنخراط يف  املدارس الدينية طريقاً 
الشبهات  وانتشار  االضطرابات  وحدوث  اجلهل  لتفيش  الغرب  شامتة  يسبب  مما  للمعرفة، 
واألوهام فيام بينهم. وهذا ما يدعو  أهل الغرية واحلمية إىل التأمل حيث  األكراد قد ظلوا يف 

أماكنهم، بينام استفاد من هم أوطأ منهم من كل جهة منذ القدم من توقفهم هذا.
إىل  ه  توجّ عنيفة  لرضبة  د  تمهّ ألهنا  البصرية،  أهل  مضجع  تقض  الثالث  النقاط  فهذه 

 األكراد يف املستقبل.
وعالج هذا النقص هو قيام احلكومة بفتح ثالث مدارس نموذجية للتعليم يف مواقع 

خمتلفة من  كردستان.
إحداها:  يف  «بيت الشباب» التي هي مركز عشائر األرتويش.

ثانيتها:  وسط  «موتقان» و«بلقان» و«ساسون».
ثالثتها:  يف «وان» التي متثل وسط  «حيدران» و«سبكان».

كل  يف  وليكن  الرضورية،  احلديثة  العلوم  مع  الدينية  العلوم  املدارس  هذه  يف  وتدرس 
مدرسة مخسون طالباً يف األقل تتكفل احلكومة بمعاشهم.

ومن األسباب املهمة حلياة  كردستان املادية واملعنوية مستقبَالً هو إحياء بعض املدارس. 
ويتم بإرساء أسس املعارف يف هذه املنطقة، فتتقرر وحدة  األمة عليها، وتسلّم قوهتا العظيمة 
-التي تضيع نتيجة االختالفات الداخلية- إىل احلكومة لتوجيهها ملقاومة األعداء يف اخلارج.

املدنية  لتقبل  واستعدادهم  فطرهتم  جوهر  إلظهار  السبيل  املنطقة  ألهل  يتيرس  وهبذا 
واستحقاقهم العدل».(١) 

٣- املؤامرة اخلبيثة عىل القرآن
إن  وزير  الصحف:  يف  قرأ  أنه  الوالة  من  والٍ  أخربين  عاماً  وستني  مخسة  «قبل(٢) 
أن  نستطيع  ال  : «إننا  قائالً الرشيف  املصحف  من  نسخة  وبيده  خطب  الربيطاين  املستعمرات 

(١) (ب) ١٤٧ عن جريدة الرشق وكردستان ١٩٠٨/١١/١٩ العدد ١.
(٢) رسالة مرفوعة إىل رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء بعد سنة ١٩٥٠م يف عهد عدنان مندرس وجالل بايار.
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٥٦٤                                                                                                            سيرة ذاتية   
نحكم املسلمني ما دام هذا الكتاب بيدهم، فال مناص لنا من أن نزيله من الوجود أو نقطع 

صلة املسلمني به».
وهكذا دأبت املنظامت املفسدة الرهيبة عىل حتقيق هاتني اخلطتني: إسقاط شأن القرآن 
الكريم من أعني الناس، وفصلهم عنه. فسعوا يف هذا املضامر سعياً حثيثاً لإلرضار هبذه  األمة 

املنكوبة الربيئة املضحية.
من  القوة  مستمداً  اخلطرة  املؤامرات  هذه  أجابه  أن  سنة  وستني  مخس  قبل  قررتُ  وقد 
القرآن العظيم، فأهلمني قلبي طريقاً قصيراً إىل احلقيقة، وإنشاء جامعة ضخمة. فمنذئذ نسعى 

إلنقاذ آخرتنا.
 وإحد ثمراهتا أيضاً إنقاذ حياتنا الدنيوية من االستبداد املطلق، والنجاة من مهالك 

الضاللة. 
وإنامء عالقات األخوة بني األقوام اإلسالمية. وقد وجدنا وسيلتني يف هذه السبيل:

الوسيلة األوىل:  رسائل النور التي تقوي وشائج األخوة اإليامنية بتقوية اإليامن. والدليل 
عىل ذلك تأليفها يف وقت الظلم والقسوة الشديدة، وتأثريها البالغ يف أنحاء  العامل اإلسالمي 
امللحدة،  والفلسفة  بالنظام  المخلّني  عىل  وغلبتها  احلارض-  الوقت  وأمريكا -يف  ويف  أوروبا 
وظهورها عىل املفاهيم اإلحلادية السارية كالفلسفة الطبيعية واملادية مع عدم جرحها من قبل 
أية حمكمة أو جلنة خرباء. وسيتبنى أمثالكم بإذن اهللا ممن كشفوا عن مفتاح األخوة اإلسالمية، 

هذه الرسائل التي متثل نوراً من أنوار القرآن الكريم وينرشها يف  العامل اإلسالمي كله.
باعتباره  اجلامع  األزهر  إىل  الذهاب  أردت  سنة  وستني  مخس  قبل  الثانية:   الوسيلة 
مدرسة  العامل اإلسالمي، ألهنل فيه العلوم. ولكن مل يُكتب يل نصيب فيه، فهداين اهللا إىل فكرة 
يف  آسيا  جامعة  إنشاء  الرضوري  فمن  إفريقيا،  قارة  يف  عامة  مدرسة  اجلامع  األزهر  أن  وهي: 
عىل غراره،(١) بل أوسع منه بنسبة سعة  آسيا عىل إفريقيا. وذلك لئال تُفسد العنرصية األقوامَ 
فهي  الرؤوم،  أمه  إىل  الصغري  الطفل  كحاجة  اجلامع  األزهر،  إىل  ماسة  بحاجة  النور-  الزهراء -لرسائل  إن  مدرسة   (١)
تطلب دوماً أن يسبغ شفقته عليها، إذ هي إحد طالباته، تتلقى الدرس منه، وهي التي اُستهدفت من قبل أعداء 
الدينية  رشسني كثريين. فهذه املدرسة الزهراء شعبة مصغرة من شعب ذلك اجلامع العظيم الذي يرتأس  املدارس 
مجيعها وينور هبا  العامل اإلسالمي. وألجل هذا تنتظر هذه الطالبة الصغرية عون ذلك األستاذ املوقر، وذلك األب 

الرحيم واملرشد الكبري، وترجو أن يمد يده إليها.  «أمريداغ بالرتكية».
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لــزهــراء                                                                                     ٥٦٥ ا   مــدرســة 

الروح  إنامء  ألجل  وذلك  وكردستان  وتركستان  والقفقاس  وإيران  واهلند  العربية  البلدان  يف 
اإلسالمية التي هي القومية احلقيقية الصائبة السامية الشاملة فتنال رشف االمتثال بالدستور 

القرآنى   ﴿ ¬ ® ¯ ﴾  (احلجرات:١٠).
وكذلك لتتصافح العلوم النابعة من الفلسفة مع الدين. وتتصالح احلضارة األوروبية 
الرشعية  املدارس  مع  وتتعاون  احلديثة  ولتتفق  املدارس  تامة.  مصاحلة  اإلسالم  حقائق  مع 

يف األناضول.
لذا بذلت جهدي كله لتأسيس هذه اجلامعة يف مركز  الواليات الرشقية التي هي وسط 
فهي  الزهراء».  وسميتها  «مدرسة  وتركستان،  والقفقاس  وإيران  العربية  والبالد  بني  اهلند 
هذه  إنشاء  سبيل  يف  جهدي  بذلت  فمثلام  نفسه.  الوقت  يف  رشعية  ومدرسة  حديثة  مدرسة 

اجلامعة بذلته يف سبيل نرش رسائل النور...»(١)
٤- دفعاً للنعرات القومية وإقراراً للسالم يف املنطقة

قت الناس شرّ  «لقد ظهرت أرضار النعرة القومية والعنرصية يف عهد األمويني، كام فرّ
فرقة يف بداية عهد احلرية وإعالن الدستور، حيث تأسست النوادي والتكتالت، كام استغلت 
م  إثارة النعرة القومية مجدداً للتفريق بني اإلخوة  العرب النجباء وبني األتراك  املجاهدين، فعّ

لبت راحة الناس. االضطراب وسُ
علماً أن اإلرضار بالناس بأعامل سلبية هو فطرة القومية والعنرصية التي فطروا عليها. 
عنه.  فصلهم  يمكن  ال  باإلسالم  مزجت  فقوميتهم  كافة  العامل  أنحاء  يف  مسلمون  واألتراك 
. وكذلك  العرب فإن قوميتهم  فالرتكي يعني املسلم. حتى إن غري املسلم منهم ال يكون تركياً
إن  أال  حسبهم.  وهو  اإلسالم  هي  احلقيقية  فقوميتهم  هكذا.  وينبغي  أيضا  باإلسالم  مزجت 

العنرصية ودعو القومية خطر عظيم...(٢)
وقد أجاب  «سعيد القديم» الذين اعرتضوا من  النواب باآليت:

يف  آسيا  أكثر  األنبياء  ظهور  ولكن  ذلك،  إىل  بحاجة  لستم  أنكم  محاالً  فرضاً  لنفرض 
(١) املالحق، ملحق أمريداغ ٢.
(٢) املالحق، ملحق أمريداغ ٢.
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٥٦٦                                                                                                            سيرة ذاتية   
الرقيّ  إىل  يدفع  آسيا  الذي  أن  عىل  يدل  الغرب  يف  والفالسفة  أكثر  احلكامء  وظهور  والرشق 
الفطري  القانون  هبذا  تأخذوا  مل  فإن  والفلسفة.  العلوم  من  أكثر  الديني  الشعور  هو  احلقيقي 
مضطرون  فأنتم  اإلحلاد،  عىل  الدولة  وأسستم  التغرب  بحجة  اإلسالمية  األعراف  وأمهلتم 
أيضاً إىل االنحياز إىل اإلسالم - لصالح الوطن واألمة - إقراراً للسالم يف  الواليات الرشقية 

.الواقعة بني أربع دول كرب
وأورد لكم مثاالً واحداً من بني ألوف األمثلة: 

األتراكُ  خدم  لقد  الغيورين:  طاليب  األكراد  ألحد  قلت  «وان»  مدينة  يف  كنت  حينام 
ل تركياً مسلماً عىل شقيقي الفاسق، بل أرتبط به  اإلسالمَ كثيراً، فكيف تراهم؟ قال: إين أفضّ

أكثر من ارتباطي بوالدي، خلدمته اإليامن خدمة فعلية. 
يف  احلديثة  المدرسةَ  أرسي-  -أيام  الطالب  ذلك  ودخل  والسنون،  األيام  ومرت 
جراء  من  فيه  حترك  قد  الكردية  القومية  عرق  أنّ  فلمست  عوديت  قابلته  بعد  ثم  إسطنبول. 
الدعو العنرصية الرتكية لد بعض معلميه. فقال يل: إنني أفضل اآلن كردياً فاسقاً مجاهراً 
أن  فاقتنع  اهللا،  بإذن  فأنقذته  جلسات  بضع  معه  جلست  ثم  صالح..  تركي  عىل  ملحداً  بل 

األتراك هم جنود أبطال هلذه  األمة. 
فيا أهيا  النواب السائلون!

إن يف الرشق حوايل مخسة ماليني من  األكراد وحوايل مائة مليون من اإليرانيني واهلنود 
األخوة  تربطهم  جميعاً  فهؤالء  من   القفقاس،  مليوناً  وأربعني  من  العرب  مليوناً  وسبعني 

وحسن اجلوار وحاجة بعضهم إىل البعض اآلخر.
فأنا أسألكم! أيّهام أكثر رضورة: الدرس الذي يتلقاه الطالب يف مدرسة «وان» اجلامعة 
بني الشعوب واألمم، أم الدرس الذي يفرق بني تلك الشعوب وجيعله حيرص تفكريه بقومه 
ة اإلسالم، ويبذل جهده لتعلم العلوم الفلسفية دون اعتبار للعلوم اإلسالمية،  فقط وينكر أخوّ

أال تكون حاله كحالة الطالب الثانية؟
اإلسالمية  األعراف  من  واملتحللون  من  النواب  قام  املتغربون  السؤال  هذا  وعقب 

بتوقيع القرار. وال أر داعياً لذكر أسامئهم.. ساحمهم اهللا، لقد توفوا..
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لــزهــراء                                                                                     ٥٦٧ ا   مــدرســة 

احلصينة  وقلعته  األوسط  الرشق  يف  السالم  إلحالل  األساس  حجر  اجلامعة  هذه  إن 
وستثمر فوائد مجة لصالح هذه البالد والعباد بإذن اهللا.

رة  المدمّ اخلارجية   القو ألن  اجلامعة،  هذه  يف  أساساً  ستكون  اإلسالمية  العلوم  إن 
عظيمة،  معنوية  قوة  إالّ  ة  المدمرّ  القو تلك  جتاه  تقف  وال  املعنويات،  متحو  إحلادية،   قو

تنفلق عىل رأسها كالقنبلة الذرية».(١)
٥- وفاة  املدارس الدينية 

مدرسة  هي  والتي  الصلدة  قلعة «وان»  حتت  هي  التي  خور»  ورْ « خُ مدرسة  بوفاة  «إنه 
وفاهتا،(٢)  عىل  الدال  كافة  األناضول  يف  الرشعية  املدارس  وغلقِ  الزهراء،  ملدرسة  ابتدائية 
بعد  قبلون  المُ أهيا  فيا  العظيم.  لقربها  شاهداً  صارت  وان  قلعة  وكأن  املدارس،  مجيع  توفيت 

ثالثامئة سنة ازرعوا عىل قمة هذه  القلعة زهرة مدرسة  نورية».(٣)
مواقع تأسيسها

اجلامعة.  تتضمن  التي  اجلامع  األزهر-  -شقيقةِ  الزهراء  مدرسة  تأسيس  «نطلب(٤) 
ئِنُوا  ي بتليس . اطمَ نطلب تأسيسها يف  «بتليس» مع رفيقتها يف كل من «وان» و«دياربكر» جناحَ
حياة  من  تنشأ  االجتامعية  حياتنا  أن  يقيناً  نعلم  فنحن  كاآلخرين-  لسنا  أننا -نحن  األكراد - 

األتراك وسعادهتم».(٥)
رشوطها

عنواناً  كونه  ومع  اب،  وجذّ ومأنوس  مألوف  ألنه  «املدرسة»  باسم  التسمية  أوهلا:    »
ا يهيّج األشواق وينبّه الرغبات.  اعتبارياً إالّ أنه يتضمن حقيقة عظيمة ممّ

ثانيها:  مزج العلوم الكونية احلديثة ودرجها مع العلوم الدينية معَ جعل اللغة العربية 
من  (العقلية)  الذهنية  املحاكمة  لتخليص  وذلك  الزمة.  والرتكية  جائزة،  والكردية  واجبة، 

(١) املالحق، ملحق أمريداغ ٢.
(٢) وذلك بقانون توحيد التدريسات: العدد  ص ٤٣٠، التاريخ ١٣٤٠/٣/٣ رومي (١٩٢٤/٣/١٦م)، أُلغي بموجبه 

مجيع الدروس الدينية، فأُغلقت مجيع املدارس التي تدرس القرآن الكريم والدين.
(٣) املالحق، ملحق أمريداغ ٢.

(٤) يف خطاب له إىل  املسؤولني يف حكومة  االحتاد والرتقي.
(٥) صيقل اإلسالم، املناظرات.
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٥٦٨                                                                                                            سيرة ذاتية   
املغالطة  وإزالة  الفاسـدة(١)  التمثيلية  األقيسة  من  أنواع  أربعة  من  احلاصلة  السفسطة  ظلامت 

التي تولدها امللكة املتفلسفة عىل التقليد الطفييل.
نعم، «إن ضياء القلب هو العلوم الدينية، ونور العقل هو العلوم احلديثة، فبامتزاجهام 
تتجلّى احلقيقة، فتتربّى مهة الطالب وتعلو بكال اجلناحني، وبافرتاقهام يتولد التعصب يف األوىل 

واحليل والشبهات يف الثانية».
الرشط الثالث:  انتخاب املدرسني فيها، إما من العلامء   األكراد من ذوي اجلناحني (أي 

الموثّقني واملعتمدين من قبل  األكراد واألتراك) أو ممن يعرفون اللغة املحلية ليُستأنس هبم.
وبساطتهم  صباوهتم  وجعل  وقابلياهتم،  باستعداد  األكراد  االستشارة  الرابع:   الرشط 
قد  الصبيان  وتعليم   .أخر عىل  يستقبح  قامة،  عىل  يُستحسن  لباس  من  وكم  العني.  نصب 

يكون بالقرس أو بمداعبة ميوهلم.
الرشط اخلامس:  تطبيق قاعدة «تقسيم األعامل» بحذافريها، حتى يتخرج من كل شعبة 

رة مع أهنا مداخل وخمارج بعضها ببعض.(٢) هَ متخصصون مَ
عىل  الكون  يف  اجلليل -اجلاري  للصانع  والرقي  التكامل  لقانون  والطاعة  االمتثال  إن 
وفق تقسيم األعامل- فرض وواجب، إالّ أن الطاعة إلشارته ورضاه سبحانه الكامنني يف ذلك 
القانون مل يوف حقهام. علماً أن يد عناية احلكمة اإلهلية -التي تقتيض قاعدة تقسيم األعامل- 
، ألداء العلوم والصناعات التي هي يف حكم  قد أودعت يف ماهية البرش استعدادات وميوالً

فرض الكفاية لرشيعة اخللقة «السنن الكونية».
للميل،  الشوق -املمد  ترصفنا  بسوء  أضعنا  ألدائهام،  املعنوي  األمر  هذا  وجود  فمع 
يف  الرغبة  وهبذه  الكاذب،  احلرص  هبذا  جذوته  وأطفأنا  االستعداد-  ذلك  من  املنبعث 
بنا بجهنم اجلهل. ألننا  ذّ التفوق التي هي رأس الرياء! فال شك أن جزاء العايص جهنم. فعُ
أي  املعنويات،  يف  حجة  تقوله  أوروبا  ما  واختاذ  املاديات،  عىل  املعنويات  قياس  الفاسدة:  القياسات  تلك  أمثال  من   (١)
. وثانيتها: رفض أقوال  العلامء -ممن  كام أهنم ماهرون يف املاديات، ويقتد هبم فيها، فهم ماهرون يف العقائد أيضاً
الدين  يف  هبا  واالعتداد  النفس  عىل  االعتامد  ثالثتها:   . أيضاً الدينية  العلوم  يف  احلديثة-  العلوم  بعض  عىل  يطّلعوا  مل 
الغرتار صاحبها بمهارته يف العلوم احلديثة. رابعتها: قياس  السلف عىل اخللف واملايض عىل احلارض، ثم شن اهلجوم 

وتقديم االعرتاضات الباطلة - شقيق املؤلف  عبد املجيد.
(٢) صيقل اإلسالم، املناظرات.
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لــزهــراء                                                                                     ٥٦٩ ا   مــدرســة 

إالّ  العذاب  هذا  من  ينجينا  وما  اخللقة..  قانون  هي  التي  الفطرية  الرشيعة  أوامر  نتمثل  مل 
وفق  عىل  بالعمل  العلوم  جنان  أسالفنا  دخل  فقد  األعامل».  قانون «تقسيم  وفق  عىل  العمل 

األعامل.(١) تقسيم 
الرشط السادس:  إجياد سبيل بعد خترج املداومني وضمانُ تقدمهم واستفاضتهم حتى 
يتساووا مع خرجيي املدارس العليا ويتعامل معهم بنفس املعاملة مع املدارس العليا واملعاهد 

الرسمية، وجعل امتحاناهتا كامتحانات تلك املدارس منتجة، دون تركها عقيمة. 
- ركيزة هلذه املدرسة ودجمها معها، ليرسي  الرشط السابع:  اختاذ دار املعلمني -موقتاً
االنتظام واالستفاضة من العلم من هذه إىل تلك، والفضيلةُ والتدين من تلك إىل هذه، حتى 

يكون كل منها ذا جناحني بالتبادل».(٢)
وارداتـها

« س:  ما وارداهتا؟
ج:  احلمية والغرية..

بالحميّة  ت  اخضرّ فان  طوبى.  شجرة  -بالقوة-  تتضمن  كنواة  املدرسة  هذه  إن  ثم 
والغرية استغنت عنكم وعن خزائنكم املنضوبة، وذلك بجذهبا الطبيعي حلياهتا املادية.

س:  بأية جهة؟
ج:  بجهات عديدة.

سيالة  عيناً  احلوض  هذا  إىل  ألسالَت  حقيقياً،  انتظاماً  انتظمت  لو  األوقاف،  األوىل:  
بتوحيد املدارس.

الثانية:  الزكاة، فنحن شافعيون وأحناف، فإذا أبدت -بعد حني- تلك املدرسة الزهراء 
لنفسها  وحترصها  الزكاة  من  قسم  إليها  يتوجه  أن  ريب  فال  واإلنسانية،  لإلسالم  خدماهتا 

باستحقاق، وحتى لو كانت هلا زكاة الزكاة لكفتها. 
(١) صيقل اإلسالم، املحاكامت.
(٢) صيقل اإلسالم، املناظرات.
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٥٧٠                                                                                                            سيرة ذاتية   
أسمى  العقول  عند  ومتثل  ن  تكوّ املدرسة  هذه  أن  فكام  والصدقات...  النذور  الثالثة:  
«مدرسة» وبنظر القلوب والوجدان أقدس زاوية (تكية) وذلك بام تنرشه من ثمرات وما تعمه 
مدرسة  فهي  دينية  مدرسة  هي  فكام  أي  جليلة.  خدمات  من  لإلسالم  تقدمه  وما  ضياء  من 
مجلة  من  هي  التي  والصدقات  النذور  من  قسم  إليها  يتوجه  وحينها   . أيضاً وتكية  حديثة، 

التكافل االجتامعي يف اإلسالم.
الرابعة:  اإلعارة.. بتوسيع واردات دار املعلمني -بعد الدمج ألجل التبادل املذكور- 
ستردّ  مدة-  -بعد  تستغني  وحينام  موقتاً،  إليها  الواردات  تلك  إعارة  يمكن  نسبياً،  توسيعاً 

العارية».(١) تلك 
فوائدها وثمراتـها

 : « مجمالً
تأمني مستقبل العلامء   األكراد واألتراك

وإقحام املعرفة عن طريق «املدرسة» إىل  كردستان
وإظهار حماسن «املرشوطية» و«احلرية» واالستفادة منها.(٢)

وفوائدها بالتفصيل: 
األوىل:  توحيد  املدارس الدينية وإصالحها...

التي  تلك  املمقوت،  والتعصب  واإلرسائيليات  األساطري  من  اإلسالم  إنقاذ  الثانية:  
أصابت سيف اإلسالم المهنّد بالصدأ.

نعم، إن شأن اإلسالم الصالبة يف الدين وهي املتانة والثبات والتمسك باحلق، وليس 
نظري-  التعصب -يف  أنواع  أخطر  إن  العقلية،  املحاكمة  وعدم  اجلهل  عن  الناشئ  التعصب 
شبهاهتم  عىل  بعناد  ون  يصرّ حني  وملحدهيا،  مقلدي  أوروبا  من  قسم  حيمله  الذي  ذلك  هو 

السطحية، وليس هذا من شأن العلامء  املتمسكني بالربهان. 
(١) صيقل اإلسالم، املناظرات.
(٢) صيقل اإلسالم، املناظرات.
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لــزهــراء                                                                                     ٥٧١ ا   مــدرســة 

الثالثة:  فتح باب لنرش حماسن املرشوطية. 
نعم، ليس هناك يف  العشائر من فكرٍ جيرح املرشوطية، ولكن إن مل تستحسن يف نظرهم 

فال يستفاد منها. وهذا أشد ضرراً، فال شك أن املريض ال يستعمل دواءً يظنه مشوباً بالسم.
الرابعة:  فتح طريق جلريان العلوم الكونية احلديثة إىل  املدارس الدينية، بفتح نبع صافٍ 
لتلك العلوم بحيث ال ينفر منها  أهل  املدارس الدينية، ولقد قلت مراراً بأن فهماً خطأً وتوهماً 

ين أمام جريان العلوم.(١) دَّ مشؤوماً قد أقاما -حلد اآلن- سَ
وجودَ  باطل،  بخيال  واألجانب-  تومهنا -نحن  هو  النازل  والبالء  املوانع،  أهم  إن  إذ 
املعرفة  جلهود  فمرحى  العلوم.  مسائل  وبعض  اإلسالم  ظواهر  بعض  بني  وتصادم  تناقض 
وشحنتا  احلقائق  حتري  تا  أمدّ اللتني  الغيورة،  العلوم  لعناء  بخٍ  وبخٍ  وانتشارها،  الفياضة 
املوانع،  لدفع  باألعتدة  احلقائق  تلك  فجهزتا  البرشية  يف  اإلنصاف  ميل  وغرستا  اإلنسانية، 

. فقضت وستقيض عليها قضاءً تاماً
نعم، إن أعظم سبب سلب منا الراحة يف الدنيا، وحرم  األجانب من سعادة اآلخرة، 
حلقائق  وخمالفته  اإلسالم  مناقضة  وتوهم  الفهم  سوء  هو  وكسفها  اإلسالم  شمس  وحجب 

العلوم.
فيا للعجب! كيف يكون العبد عدوّ سيده، واخلادم خصم رئيسه، وكيف يعارض االبن 

والده! فاإلسالم سيد العلوم ومرشدها ورئيس العلوم احلقة ووالدها.
ولكن، يا لألسف.. هذا الفهم اخلطأ، هذا الفهم الباطل، قد أجر حكمه إىل الوقت 
احلارض، فألقى بشبهاته يف النفوس، وأوصد أبواب املدنية واملعرفة يف وجه  األكراد وأمثاهلم. 

فذعروا من توهم املنافاة بني ظواهر من الدين ملسائل من العلوم.(٢)
اخلامسة:  أكرر ما قلته مراراً -بل مائة مرة- إن هذه املدرسة تصالح بني أهل املدرسة 
«الدينية» واملدرسة «احلديثة» وأهل الزوايا  (التكايا) وجتعلهم يتحدون -يف األقل- يف املقصد، 

وذلك بام حتدث فيام بينهم من امليل وتبادل األفكار.
(١) صيقل اإلسالم، املناظرات.
(٢) صيقل اإلسالم، املحاكامت.

009 SIYRAH ZATIYYE.indd   571009 SIYRAH ZATIYYE.indd   571 م 07:40:03   15/12/2011م 07:40:03   15/12/2011



٥٧٢                                                                                                            سيرة ذاتية   

ختالف  فإن  بينهم  فيام  االحتاد  ق  فرّ كام  أفكارهم  تباين  أن  وأسف  بأسى  نشاهد  نعم، 
مشارهبم قد أوقف التقدم والرقي أيضاً، وذلك ألن كالً منهم بحكم املتعصب ملسلكه ونظره 
ذاك  وأفرط  ذاك،  بتضليل  هذا  ط  ففرّ والتفريط،  اإلفراط  إىل  انساق  اآلخر،  ملسلك  السطحي 

بتجهيل هذا. 
م لكان قصراً مشيداً نورانياً ينور األرض ويبهجها فأحد  اخلالصة:  أن اإلسالم لو تجسّ
ورواقه  (تكية)،  زواياه   وإحد دينية»،  «مدرسة  حجراته   وإحد حديثة»،  «مدرسة  منازله 
جممع الكل، وجملس الشور، يكمل البعض نقص اآلخر.. وكام أن املرآة متثل صورة الشمس 
يف  الفخم  اإلهلي  القرص  ذلك  صورة  أيضاً  ومتثل  ستعكس  الزهراء  املدرسة  فهذه  وتعكسها 

البلدان اخلارجية».(١)
احلكومات املتعاقبة تتبنى القضية

«لقد ألقيتُ هذه املباحث حول  «مدرسة الزهراء» يف السنة الثالثة من إعالن احلرية عىل 
صورة خطب لألهايل يف كل من بتليس  ووان ودياربكر وغريها من األماكن، وقابلوين جميعاً 
باملوافقة وبأن هذه املسألة حقيقة، وممكنة، وقابلة للتطبيق، لذا أستطيع أن أقول:إنني مرتجم ملا 

كان يدور بخلدهم يف هذه املسألة.(٢)
ر أمهية إنشاء هذه اجلامعة، فخصص عرشين  فالسلطان « رشاد» رمحه اهللا هو أول من قدّ
ألف لرية ذهبية إلنجاز بنائها فقط. وحينام رجعت من األرس يف احلرب العاملية األوىل وافق 
مائة وثالثة وستون نائباً -من بني مائتني- يف الربملان ووقّعوا عىل ختصيص مائة ومخسني ألف 
- للغرض نفسه. وكان مصطفى  كامل من ضمنهم. وهذا يعنى  لرية -بقيمة اللرية الثمينة آنئذٍ
القرارَ  املتغربون  ذلك  وقّع  بل  آخر.  يشء  أي  من  أكثر  اجلامعة  هذه  إلنشاء  أمهية  أولوا  أهنم 
باألعراف  صلتهم  قطعوا  والذين  بعيد  أو  قريب  من  الدين  أمر  هيمهم  ال  الذين  من  النواب 
اإلسالمية سو اثنني منهم حيث قاال: نحن بحاجة إىل احلضارة الغربية أكثر من حاجتنا إىل 

اجلمع بني العلوم الدينية واحلديثة.(٣)
(١) صيقل اإلسالم، املناظرات.
(٢) صيقل اإلسالم، املناظرات.
(٣) املالحق، ملحق أمريداغ ٢.

009 SIYRAH ZATIYYE.indd   572009 SIYRAH ZATIYYE.indd   572 م 07:40:03   15/12/2011م 07:40:03   15/12/2011



لــزهــراء                                                                                     ٥٧٣ ا   مــدرســة 

وهكذا طرحتُ عليهم مرشوع بناء جامعة يف مدينة «وان» باسم  «مدرسة الزهراء» عىل 
اندلعت  إن  ما  ولكن  بنفيس،  األساس  حجرها  وضعت  إنني  حتى  الرشيف..  غرار  األزهر 
األنصار» وتوليت قيادهتم،  واملتطوعني «فرق  طاليب  من  شكلت  حتى  األوىل  العاملية  احلرب 

فخضنا معارك ضارية يف جبهة   القفقاس مع الروس  املعتدين يف  «بتليس»..(١)
وفعالً  احلقيقة،  تلك  يف  إنجاز  وسعيت  أنقرة،  إىل  ذهبتُ  سنوات  ست  حوايل  بعد  ثم 
عرش  مخسة  ختصيص  عىل  عضو  مائتي  بني  من  جملس  األمة  يف  نائباً  وستون  وثالثة  مائة  وافق 
مجيع  املدارس  ت  سدّ مرة-  ألف  -ألف  لألسف  يا  ولكن  مدرستنا،  لبناء  ورقية  لرية  ألف 

 (٢). الدينية، ومل أستطع أن أنسجم معهم فتأخر املرشوع أيضاً
خمساً  دام  الذي   «١٩٥٠ الرهيب «سنة  االستبداد  ة  حدّ انكسار  بعد  حسن  لفأل  وإنه 
عىل  إيلري»  املعارف «توفيق  وزير  قرارُ  الرشعية،  املدارس  حياة  أهنى  والذي  سنة،  وعرشين 
اجلمهورية «جالل  رئيس  واستصوب  الرشق،  جامعة  باسم  يف «وان»  الزهراء  إنشاء  مدرسة 
كان  ما  وهذا  املهمة.  املسائل  قائمة  ضمن  وجعله  الوزير  قرار  حيتسب-  مل  حيث  بايار» -من 
إنشاء  اجلمهورية  رئيس  أدخل  حيث  اهللا.(٣)  بإذن  وسيتحقق  سنة،  أربعني  قبل  سعيد  يتمناه 
لتخصيص  قانون  إصدار  حاول  إنه  حتى  املهمة،  السياسية  املسائل  ضمن  الرشق  يف  اجلامعة 

ستني مليوناً من اللريات إلنشائها..»(٤)
حتققها برسائل النور منهجاً وطالباً

يف  وهويتها  املدرسة  لتلك  املعنوية  اخلصائص  الواسعة  برمحته  أسس  القدير  املوىل  «إن 
إسبارطة فأظهر رسائل النور للوجود. وسيوفق -إن شاء اهللا- طالب النور  إىل تأسيس اجلهة 
إنشاء  مدرسة  دون  حتول  جداً  كثرية  موانع  هناك  كان  ملا  ولكن   (٥). أيضاً احلقيقة  لتلك  املادية 

الزهراء بصورهتا املادية، فهي اآلن الدائرة الشاملة لطالب النور.(٦)

(١) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
(٢) املالحق، ملحق قسطموين؛ الشعاعات، الثاين عرش؛ اللمعات، اللمعة الثامنة والعرشون.

(٣) املالحق، ملحق أمريداغ ٢.
(٤) املالحق، أمريداغ ٢.

(٥) املالحق، ملحق  قسطموين.
(٦) املالحق، ملحق أمريداغ (بالرتكية) ١٧٨٣/١.
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٥٧٤                                                                                                            سيرة ذاتية   
مهمة  يؤدون  فهم  شباب،  «سعيدين»  يمثلون  اجلامعة  يف  النور   طالب  فإن  هنا  ومن 
 مدرسة الزهراء حق األداء، سواءً يف إسطنبول أو يف أنقرة ، وال يدعون  حاجة إىل هذا السعيد 

الضعيف.(١)
اإلخالص  برس  والقلوب  األذهان  وتزود  تتوسع  الزهراء»  أن  «مدرسة  املعلوم  ومن 
احلقيقي والتضحية اجلادة وترك األنانية والتواضع التام وذلك ضمن دائرة النور، وتقوم بنرش 

هذه األمور يف األوساط...(٢)
حمداً هللا وشكراً له بام ال يتناهى من احلمد والشكر، إذ جعل والية  إسبارطة  مدرسة 
الزهراء واجلامع  األزهر والذي كان هدف خيايل منذ مدة. فأقالمكم تغنى رسائل النور عن 

املطبعة ونرشكم بالرونيو هذا العدد الكبري من النسخ املضبوطة.(٣)
حاراً  اهتماماً  النور  برسائل  النساء  اهتامم  الواليات  من  عدد  يف  أشاهد  كنت  وحينام 
خالصاً وعلمت اعتامدهن عىل درويس التي ختص النور بام يفوق حدي بكثري، جئت مرة ثالثة 
إىل  مدرسة الزهراء املعنوية، هذه املدينة املباركة  إسبارطة، فسمعت أن أولئك النساء الطيبات 

املباركات، أخوايت يف اآلخرة، ينتظرن مني أن ألقي عليهن درسا...(٤)
[ويقول أحد أركان  مدرسة الزهراء:] 

لني أستاذنا -بسبب مرضه- بمتابعة شؤون رسائل النور يف املحاكم بأنقرة،  حينام وكّ
منا إىل  النواب األفاضل الرسالة املرفقة أدناه ونقدمها اآلن لكم وحلرضات  النواب األفاضل  قدّ
. والداعي هلذا هو استمرار املسألة نفسها والسيام املحاوالت اجلارية يف الشهور األخرية  مجدداً

إلنشاء اجلامعة اجلديدة يف  الواليات الرشقية.
يف  أو  الداخل  يف  سواء  املاضية،  الثالثني  السنني  يف  النور  لرسائل  الواسع  االنتشار  إن 
اخلارج وتأثريها اجليد يف الناس، والسعي املتواصل إلنشاء  دار الفنون (اجلامعة) يف  الواليات 
الرشقية قبل مخس ومخسني سنة، مسألتان مهمتان متعاقبتان متممتان إحدامها لألخر، ومها 

موضع اهتامم  العامل اإلسالمي.
(١) املالحق، ملحق أمريداغ ٢.

(٢) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
(٣) املالحق، ملحق  قسطموين.

(٤) اللمعات، اللمعة الرابعة والعرشون، حوار.
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لــزهــراء                                                                                     ٥٧٥ ا   مــدرســة 

فهذه  األمة والسيام أهل  الواليات الرشقية وأربعامئة مليون من  األمة اإلسالمية وعامل 
اجلليلتني.  واحلادثتني  العظيمتني  النتيجتني  هباتني  هتتم  العاملي  السالم  إىل  املحتاج  النرصانية 

حيث إهنام مصدران واسعان إلعالن اإلسالم ونرش حقائق القرآن.
ولقد بذل أستاذنا املحرتم منذ مخس ومخسني سنة جهوده وهبمة فائقة متوسالً بوسائل 
اجلامع  غرار  عىل  األناضول  يف  رشقي  الزهراء  باسم  مدرسة  إسالمية  جامعة  إلنشاء  شتى 
 األزهر، ودعا للحاجة املاسة إليها. مثلام ورد يف هتنئته لرئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء هبذا 

اخلصوص حيث قال:
موقع  من  به  تتمتع  ما  بفضل  املسلمني  بني  مرموقاً  مقاماً  ستحرز  الرشق  جامعة  إن 
مركزيٍّ يف  العامل اإلسالمي. إذ ستبعث وتتجسم فيها اخلدمات الدينية اجلليلة السامية السابقة 
واخلصال املعنوية اخلالدة أللوف العلامء  والعارفني والشهداء واملحققني من أجدادنا الراقدين 

يف تلك الواليات، فيؤدون وظائفهم اإليامنية يف أوسع ميدان.
رسائل  فهو  الرشق  جلامعة  وبرنامجاً  منهجاً  يكون  بأن  اجلدير  األساس  الدرس  أما 
والدالئل  العقلية  الرباهني  تقيم  والتي  الكريم،  للقرآن  اإليامنية  احلقائق  ر  تفسّ التي  النور 
املنطقية اإليامنية إلثبات مسائل القرآن العظيم. فقمني هبذه الرسائل أن تكون موضع دراسة 
يف اجلامعات واملدارس احلديثة. إن رسائل النور ظهرت بوساطة طالب من طالب أساتذة 
الباعثة  املعنوية  الينابيع  رت  فجّ والتي  كافة  أرجائه  يف  املنترشة  الدينية  ومدارسها  الرشق 

احلياة. عىل 
فنحن نرجو ونتمنى من الرمحة اإلهلية بكل أرواحنا وكياننا أن يتسنم أولئك  األساتذة 
القرآنية  وخدماهتم  الفكرية  أعامهلم  دائرة  من  فيوسعوا  مجدداً  السابقة  وظائفهم  األفاضل 
بالثامر اليانعة املنورة احلالية جلهودهم فتتهيأ الظروف احلياتية الزمانية واملكانية والسالم العام 

لتحقيق أمانينا هذه.
العلم  لنشاط  كلية  عظيمة  ونتيجة  واحدة  ثمرة  هي  التي  النور  رسائل  إن  نعم، 
واملعرفة يف الرشق جديرة بأن تلقى اهتامم العاملني لإلسالم وهذه  األمة والعامل اإلسالمي. 
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٥٧٦                                                                                                            سيرة ذاتية   
هذا وإن اإلقبال عىل رسائل النور وطلبها يف كل من  أمريكا وأوروبا وانتشارها هناك تبني 

أمهية دعوانا هذه».        
         مصطفى  صونغور.(١)

املدرسة اليوسفية حتقق أهداف الزهراء أيضاً
لت ذلك  السجن الرهيب إىل مدرسة  نورية، فحقاً إن  «لقد أغاثتني العناية الربانية فحوّ
أبطال  «مدرسة  بدأ  حيث  والتوسع  باالنتشار  النور  رسائل  وبدأت  يوسفية،  مدرسة   السجن 

الزهراء» بكتابة تلـك الرسائـل بأقـالمهـم األملاسيـة.(٢)
وستكون املدرسة اليوسفية أيضاً موضع دراسة مباركة ملدرسة الزهراء إن شاء اهللا.(٣)

من  لنوع  وأداءً  اآلخرة،  لثواب  نيالً  النور  بـرسائل  ارتبطتم  قد  كنتم  ملا  إخواين  فيا 
العبادة، فال شك أن كل ساعة من ساعاتكم -حتت هذه الرشوط واألحوال الصعبة- تصبح 
يف حكم عبادة عرشين ساعة، والعرشون ساعة من العمل يف خدمة القرآن واإليامن -ملا فيها 
من جهاد معنوي- تكسب أمهية مائة ساعة، واملائة ساعة التي متيض يف لقاء جماهدين حقيقيني 
معهم،  األخوة  أوارص  وعقد  شخص-  مائة  األمهية  يف  يعادل  منهم  -كل  طيبني  إخوة  من 
وإمدادهم -بالقوة املعنوية- واالستمداد منهم، وتسليتهم والتسيل هبم، واالستمرار معهم يف 
خدمة اإليامن السامية برتابط حقيقي وثبات تام، واالنتفاع بسجاياهم الكريمة، وكسب أهلية 
الطالب يف  مدرسة الزهراء بالدخول يف جملس االمتحان هذا، يف هذه املدرسة اليوسفية، وأخذ 
تستوجب  للثواب..  نيالً  فيها،  له  ر  المقدّ رزقه  وتناوله  راً،  دَ قَ له  املقسومة  قسمته  طالب  كل 
الشكر عىل جميئكم إىل هنا، والتجمل بالصرب وحتمل مجيع املشقات واملضايقات مع التفكر يف 

الفوائد املذكورة.(٤)
حقاً إن رؤية أحباء حقيقيني رمحاء -أرحم عىل اإلنسان من شقيقه- يف هذا الشتاء املادي 
واملعنوي املضاعف، الذي تعطلت فيه األعامل، ويف هذه املدرسة اليوسفية التي هي مدرسة 

(١) املالحق، ملحق أمريداغ ٢.
(٢) اللمعات، اللمعة السادسة والعرشون، الرجاء السادس عرش.

(٣) الشعاعات، الشعاع الرابع عرش.
(٤) الشعاعات، الشعاع الثالث عرش.
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لــزهــراء                                                                                     ٥٧٧ ا   مــدرســة 

واحدة من مدارس الزهراء، واللقاء بإخوة اآلخرة، وهم بمثابة مرشدين ناصحني، وزيارهتم 
واالستفادة من مزاياهم اخلاصة والتـزود من حسناهتم التي ترسي رسيان النور والنوراين يف 
من  االستمداد  عن  فضالً  قليلة،  وبتكاليف  الرخص  بمنتهى  ذلك  وحصول  الشفافة،  املواد 
اهتم وسلواهنم.. كل ذلك جيعل هذه املصيبة تبدل شكلها وتتحول  معاونتهم املعنوية ومن مسرّ

إىل نوع من مشهد عناية ربانية معنوية».(١)

(١) الشعاعات، الشعاع الثالث عرش.
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الفصل الثالث
مع الزائرين

 قاعدة ختص الزائرين
«ليكن معلوماً لد اجلميع، أن الذي يزورنا إما أنه يأيت إلينا ألجل أمور ختص احلياة 

الدنيا. فذلك الباب مسدود.
إنني  يتصور  أنه  فإما  بابان:  اجلهة  تلك  ففي  اآلخرة،  احلياة  حيث  من  إلينا  يأيت  أنه  أو 
ال  إذ  مسدود.  أيضاً  الباب  هذا  إلينا،  يأيت  هذا  وألجل  اهللا  عند  مقام  صاحب  مبارك  رجل 
تعجبني نفيس وال يعجبني من يعجب يب. فحمداً هللا أجزل محد إذ مل جيعلني راضياً عن نفيس.
 . إالّ ليس  إليه  وداعياً  له  الً  ودالّ للقرآن  خادماً  لكوين  إلينا  يأيت  فهو   األخر اجلهة  أما 

فمرحباً وأهالً وسهالً وعىل العني والرأس ملن يأتينا من هذا الباب».(١)
حديث األستاذ مع الزائرين

الطالب  أطلع  وملا  شؤون  الدعوة،  لبعض  أنقرة  إىل  طالبه  أحد  يوماً  األستاذ  «أرسل 
عىل أوضاع الناس هناك، قال يف نفسه: هيهات! متى يستمع هؤالء إىل حقائق النور، وكيف 
: إن  سيمزق ستار الغفلة الكثيفة! فاستوىل عليه اليأس. وعندما رجع إىل األستاذ خاطبه قائالً
، أما التوفيق وإفهام الناس فهو خيص اهللا سبحانه، ونحن مكلفون بأداء  وظيفتنا هي الخدمةُ
مهمتنا، فال داعي لليأس، فال أمهية للكثرة بل األمهية يف النوعية، فربّ طالب خملص مضحٍ 

خري من ألف من غريه.. وهكذا أزال يأسه.
ضواحي «أمريداغ»  يف  الشتاء-  يف  والصيف -ونادراً  الربيع  أيام  يتجول  األستاذ  كان 
مشياً عىل األقدام وأحياناً خيرج  للتجوال بعربة جيرها احلصان. ويدفع أجرة العربة ويقول: أنا 

مضطر إىل دفع األجرة فإن لقمة طعام هدية بدون ثمن مترضني.
وعندما كان يتفسح يف الوديان والغابات وحيداً كان اجلندرمة يتعقبونه دائماً، فيجلس 

(١) املكتوبات، املكتوب السادس والعرشون، املبحث الرابع، املسألة العارشة.
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ئــريــن                                                                                     ٥٧٩ ــزا ل ا ــع    م

يف مواضع متعددة لتصحيح الرسائل أو للتأمل والتفكر يف خلق اهللا. استمر هذا الوضع حتى 
سنة ١٩٤٧. وكان شديد االهتامم بأمور االستنساخ اليدوي أو بالرونيو عندما حصل عليها 
العصور».  من  يليه  والذي  العرص  هذا  تنور  قرآنية  معجزة  النور  رسائل  ويقول: «إن  طالبه. 
غذاءه  لديه  للنور  العمل  أصبح  حتى  الزمان،  هذا  يف  الوظائف  أجلّ  النور  خدمة  ويعدّ 
. ومل ينقطع  الروحي؛ إذ كان يرصف ساعات طواالً يف التصحيح، وال يعرف التعب إليه سبيالً

عن العمل حتى يف أوقات مرضه الشديد.
وحرم من املؤانسة والسلو بالناس، ولكنه ظفر ضمن هذا احلرمان بام ال ينضب معينه 
من ثروة عظيمة، إذ أحسن اهللا سبحانه إليه برمحته رسائل النور. فهي كل ما يملكه، وفرحه 
ورسوره ونشوته ونبع سلواه كلها يف رسائل النور. وإليها يرصف كل ما وهبه اهللا من قابليات 

وملكات، فكان يعدّ وظيفته الفطرية ورس خلقته تعليم الناس رسائل النور ونرشها.
ويتبادل  يتالطف  فكان  الناس  من  شتى  أصنافاً  يصادف  جتواله  أثناء  يف  أنه  شك  وال 

احلديث معهم.
ومن الثابت بمشاهدات الذين خربوه عن قرب واطلعوا عىل حياته أنه بلغ الذروة يف 
العفة واالستقامة حتى يف شبابه وصباه.. فكان كثري الدعاء لألطفال  األبرياء، والنساءِ بطالت 
اإلسالم  عىل  أوالدهن  تربية  عن  اهللا  أمام  مسؤوالت  بأهنن  رهن  يذكّ فكان  واحلنان.  الشفقة 
ويكون هلن حظ من حسناهتم، ويرجو منهن الدعاء ويعتربهن أخوات له يف اآلخرة، ويوجز 
الكالم معهن. والنساء بصفاء قلوهبن يدركن مد كونه نموذجاً سامقاً من  أهل احلق واحلقيقة.
يوليهم  فكان  عميقة؛  ولذة  دقيقة  عرب  عىل  فتنطوي  مع  األطفال  األبرياء  حماوراته  أما 
أمهية كأمهيته للكبار ويتوجه إليهم قلباً حيث كانوا هيرعون إليه من القر املجاورة. ويقول 
. أرجو منكم الدعاء يل فإين مريض جداً فدعواتكم  هلم: أوالدي أنتم أبرياء ال ذنب لكم بعدُ
كم أوالداً معنويني يل وطالباً للنور..  مقبولة إن شاء اهللا. وأنا بدوري أرشككم يف دعائي وأعدّ
ويعزو سبب اهتاممه هبم بأن هؤالء طالب النور  يف املستقبل، أما توجههم إليّ واهتاممهم يب، 
وحيث  وإمدادهم،  إلسعافهم  أتت  النور  رسائل  بأن  تشعر  الربيئة  الصافية  أرواحهم  أن  فهو 

إنني ترمجان تلك األنوار فيبدون هذه املحبة والعالقة احلميمة بغري اختيار منهم.
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٥٨٠                                                                                                            سيرة ذاتية   

أما الشباب الذين كانوا يتناوبون عليه أحياناً فكان يوصيهم بقراءة رسائل النور واحلذر 
صحا  فقد  اهللا  وبفضل  الصلوات.  أداء  وبلزوم  العرص  هدا  يف  األخالق  ضياع  مهالك  من 

الكثريون من رقدهتم.
كان األستاذ يتكلم حسب املستويات سواء أكان املستمع من  عوام الناس أو من خواص 
العلامء،  وكان يزوره أحياناً أهل القر أو الرعاة فيتكلم معهم بنفس لغتهم ومستواهم وهضم 
نفس وتواضع، فيصبح الزائر مسروراً وممتناً له. بينام إذا تكلم مع الربوفسور تكلم عن علم 
الفلك أو عن مساحة الكرة األرضية أو قطرها ويستنتجه باألرقام أو يتكلم عن دوران األرض 
الدقيقة  يف  األرض  عىل  تسقط  التي  األمطار  قطرات  عدد  وحيسب  والثواين  الدقائق  حسب 

الواحدة... إلخ، فكان العجب واحلرية يأخذان باأللباب من علمه الغزير هبذه املسائل.(١)
وعندما كان يتحدث إىل  املوظفني والعامل -يف أثناء جتواله- يلقى عليهم دروساً تناسب 
عملهم وهيتم كثيراً بأداء الصلوات. ويقول هلم: إن أعاملكم الدنيوية أيضاً تكون أعماالً مثابة 
عليها ما أديتم الصلوات. ومعلوم مد الشوق واحلرص عىل العمل فيام إذا فكر اإلنسان بأن 
عمله وجهده حيسب له ثواباً يف اآلخرة بإقامة الصالة. ويف احلقيقة إن هذه التوصية مرشدة 

مجيع  املوظفني والعاملني والتجار وأصحاب املهن واحلرف؛ نورد هنا نامذج منها:
كنا مع األستاذ يف  فندق «يلدز» يف «أسكي  شهر» فقال لزائريه من عامل معمل السكر 
ألنكم  الفرائض.  أديتم  ما  العبادة  بحكم  ستكون  العمل  يف  أعاملكم  مجيع  إن  ورؤسائهم: 

تؤدون لألمة خدمة مهمة يف سد حاجة رضورية للناس.
أقبل علينا أحد عامل سكة احلديد ونحن عىل بحرية أغريدر نقرأ «مرشد الشباب» قال 
له األستاذ: إن مجيع أعاملك بحكم العبادة إذا أديت الفرائض واجتنبت الكبائر. حيث العمل 
يف طريق القطار الذي يقطع مسافة عرش ساعات يف ساعة واحدة، خدمة لإلنسان ال تذهب 

سد عند اهللا، وسيوفيها سبحانه يوم القيامة سعادة أبدية.
القول  هلم  فقال  «أسكي  شهر».  يف  واجلنود،  والطيارين  من  الضباط  عدد  يوماً  زاره 
ما  أديتم  أو  الفرائض  أديتم  ما  فإذا  ما.  يوماً  اإلسالم  خدمة  يف  ستكون  الطائرات  هذه  نفسه: 
تكون  ساعاتكم  من  واحدة  فساعة  عسكريون-  إنكم  قضاءً -حيث  بالرضورة  منها  يفوتكم 

.١٠٣.s  ٣ Son Şahitler (١)
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ئــريــن                                                                                     ٥٨١ ــزا ل ا ــع    م

بمثابة عرش ساعات من العبادة، والسيام الطيار فإن ساعاته بمثابة ثالثني ساعة من الساعات 
املثاب عليها. يكفي أن يكون قلبه مطمئناً باإليامن ويويف حق الصالة التي يفرضها اإليامن.

وكان يقول للرعاة يف كل من أمريداغ وإسبارطة وبارال: إن رعاية هذه احليوانات عبادة 
، إالّ أن عليكم بأداء الفرائض كي تعدّ  عظيمة حتى إن اهللا سبحانه أرسل رسالً وأنبياء رعاةً

خدمتكم عبادة.
تعم  مجة  منافع  للكهرباء  هلم:  فقال  أغريدر.  يف  ورؤساؤهم  الكهرباء  يوماً  عامل  زاره 
أخروية  جتارة  كلها  مساعيكم  ستكون  إذ  منها،  تنتفعوا  كي  الفرائض  وا  فأدُّ أمجعني،  الناس 

رابحة وعبادة مثابا عليها.. 
وهناك عرشات األلوف من هذه األمثلة».(١)

بيان إىل الزائرين
«إىل مجيع إخويت األعزاء الراغبني يف مقابلتي وزياريت أبيّن هلم اآليت: 

والضعف  احلايل،  التسمم  إذ  رضورة،  هناك  تكن  مل  ما  الناس  مقابلة  أطيق  ال  إنني 
التحدث  عن  عاجزاً  جعلني  ذلك  كل  واملرض..  الشيخوخة  وكذا  جسمي،   اعرت الذي 
. وألجل هذا أبلّغكم يقيناً أن كل كتاب من رسائل النور إنام هو «سعيد». فام من رسالة  كثيراً
تطالعوهنا إالّ وتستفيدون فوائد أفضل من مواجهتي بعرشة أضعاف، بل تواجهونني مواجهة 
حقيقية. فلقد قررت أن أذكر يف دعوايت وقراءايت صباح كل يوم أولئك الراغبني يف لقائي لوجه 

اهللا بديالً عن عدم استطاعتهم اللقاء، وسأستمر عىل هذا القرار.
ترتفع  حيث  أموره،  يف  يعاونه  من  مع  حتى  الكالم  أستاذنا  يستطيع  ال  شهرين  ومنذ 
: إن حكمة هذا هي أن رسائل النور  حرارته متى ما بدأ بالتكلم. وقد قال بناء عىل إخطار قلبيّ
. فال داعي للكالم. فضالً عن أنني قد ال أتكلم إالّ مع عرشين أو ثالثني من  ال تدع حاجة إليّ
نعت من الكالم لئال جيرح شعور أُلوف األحبة اآلخرين. فليعذرين اإلخوة عن  أحبتي فلربام مُ

اللقاءات اخلاصة».(٢) 

T. Hayat‚ Emirdağ Hayatı  (١)
(٢) املالحق، ملحق أمريداغ ٢. كان أستاذنا يقول: «إن رسائل النور درس قرآنيّ يوافق أفهام هذا العرص». وقد علق هذه 
اللوحة عىل ظهر الباب اخلارجي ملحل إقامته يف كل من  إسبارطة وأمريداغ، وكان يستقرئها كل زائر له « صونغور».
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الفصل الرابع
أوراق من الذكريات(١)

الصالة يف أوقاهتا
منتصباً  يقف  وبعدما  آية،  بعد  آية  اآليات  ويقرأ  صالته  يف  اخلشوع  جمّ  األستاذ  كان 
الذي  اخلشبي  البيت  هيز  دويه  يكاد  جداً  عال  بصوت  أكرب»  بـ«اهللا  يكرب  ثم  ينوي  للصالة 

يسكنه، وكانت الرهبة متألنا ونحن خلفه مأمومون.
: كان هيتم كثيراً بأوقات الصالة وحريصاً عليها كل احلرص، وأسوق هنا مثاالً

أمريداغ  إىل   للوصول  دقائق  مخس  إالّ  يبق  ومل  أمريداغ  إىل  من  إسبارطة  يوماً  خرجنا 
وإذا بوقت الصالة قد حان، فنظر  األستاذ إىل ساعته فأقام بنا الصالة. ومل يكن األستاذ يبايل 
بالربد القارس وال باملطر إذا ما حان وقت الصالة. فكنا نؤدهيا يف أوقاهتا يف احلل والرتحال، 

وكان يقول:
اجلامع  يف  جيتمعون  اإلسالمي  أرجاء  العامل  كل  من  شخص  مليون  مائة  من  أكثر  «إن 
يدعو  اجلامعة  هذه  من  فرد  فكل  وقتها،  يف  صالة  كل  ألداء   كرب مجاعة  ويشكلون  املعظم 
دعاء  بمثابة  تصبح  الكريمة  اآلية  فهذه    ﴾9  8  7﴿ بقوله:   كلها  للجامعة 
وشفيع لكل فرد من أفراد اجلامعة. نفهم من هذا: عِظم الثواب غري املتناهي واألخروي الذي 
يناله الفرد املؤدي صالته يف أوقاهتا فالذي ال يشرتك إذن مع هذه اجلامعة ال حيصل عىل حظه 
من ذلك الثواب، مثله يف هذا: اجلندي الذي مل جيلب قصعته ألخذ طعامه من املطبخ الرئيس 
فال يستلم أرزاقه املخصصة، أي إن الذي ال يؤدي الصلوات يف أوقاهتا كأنه ال يأخذ أرزاقه 

(٢).«املعنوية من القدر الرئيس يف املطبخ املعنوي للجامعة الكرب
ل  وسجّ النوريس  األستاذ  عارصوا  الذين  معظم  مشاهداتِ  أر»  شاهني  الدين  « نجم  الدؤوب  الباحث  مجع  لقد   (١)
ذكرياهتم عنه يف أربعة جملدات موسومة بـ Son Şahitler وترجم أبني البار  «أسيد» مقتطفات منها ونرشت حتت 

أسم «ذكريات عن سعيد النوريس» وقد انتقيت نامذج من تلك الذكريات بام يناسب املقام. 
(٢) ذكريات عن سعيد النوريس ص٥٨.
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الذكريات                                                                                     ٥٨٣ مــن  وراق    أ

تسبيحات األستاذ
للصالة  قيامه  كان  باألستاذ،  مقتدياً  أصيل  عندما  كثيراً  أنرشح  محيد: «كنت  مال  يقول 
إنام  الصالة  عقب  واألذكار  التسبيحات  أن  إىل  يرشدنا  وكان   . وخشوعاً رهبة  اإلنسان  يزيد 
هي بحكم نو وبذور للصالة، وكان يسبّح ويذكر اهللا بصوت رخيم حزين، فعندما يقول: 

«سبحان اهللا.. سبحان اهللا» كنا نسمعه يصدر عىل مهل من أعامق أعامق قلبه.
إنني شخصياً مل أرَ مثل األستاذ قط مَن يصيل ثم يسبح هبذا اخلشوع واحلزن، مع أنني 

رأيت كثيراً من  الشيوخ والعلامء.
صوته  يصبح  هبا  ويستمر  بالتسبيحات  ويبدأ  اهللا»  إالّ  اله  «ال  يقول:  كان  وعندما 
إذن  الطريقة  الصوفية  أهل  من  شخص  عنده  كان  فلو  وشدته،  قوته  يف  املدافع  كفرقعة 

ألخذته اجلذبة والشوق!».(١)
أذكار الليل

اإلنسان  حاجة  إلشباع  يكفي  ال  بحيث  جداً  قليالً  ويأكل  قليالً  ينام  األستاذ  كان 
االعتيادي وكان يقول لنا: «النوم الفطري والطبيعي هو مخس ساعات يف اليوم».

وكان من عاداته -التي مل يتخل عنها طوال حياته املباركة- أن يقيض الليايل بالتسبيح 
والتهليل والدعاء واملناجاة والتهجد، وكان عىل وضوء دائم، وكان جريان األستاذ يف إسبارطة 
وبارال وأمريداغ يقولون لنا: «كلام نظرنا إىل بيت األستاذ يف الليل رأينا مصباحه اخلافت مضاء، 

ونسمع أنني أذكاره احلزين ودعاءه الرقيق».(٢)
األشهر الثالثة

عندما كان األستاذ يف  إسبارطة، حلت الشهور الثالثة: رجب، شعبان، رمضان. فقام 
الكريم كل  القرآن  اليومية ليختم  التالوة  من  جزء  الكريم، لكل طالب  القرآن  أجزاء  بتوزيع 
يوم يف هذه الشهور املباركة، فريفع إىل املأل األعىل قرآناً كامالً من طالب النور  يف «ساو، قوله 
، بازانون» فحظيت هذه النواحي بربكة ختم القرآن يومياً بعمل األستاذ هذا. ويف  أونلو، أتابَيْ

(١) ذكريات عن سعيد النوريس ص١٠.

(٢) ذكريات عن سعيد النوريس ص٦٠.
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٥٨٤                                                                                                            سيرة ذاتية   

مستشفعاً  دعائه  يف  الطالب  أسامء  ويذكر  كثيراً  سبحانه  اهللا  يدعو  األستاذ  كان  نفسه  الوقت 
برسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ومنادياً باسمه وأصحابه الكرام.

وكان يستيقظ من الليل مبكراً ليصيل صالة التهجد وينهي أوراده وتسبيحاته قبل صالة 
بمقدار  الدعاء  يف  فيطيل  السامء،  إىل  هبام  رافعاً  للدعاء  يديه  باسطاً  يترضع  ثم  بساعة،  الفجر 
من  يفرغ  حتى  األستاذ  غرفة  دخول  عىل  نجرؤ  ال  الوقت  هذا  يف  ونحن  تقريباً،  كاملة  ساعة 

دعائه، علماً أنه كان ينام بعد صالة العشاء مبارشة دون انتظار يشء.(١)
ليايل رمضان

وما  ينام  وال  كله  الليل  يقيم  املبارك  رمضان  شهر  من  الثاين  النصف  يف  األستاذ  كان 
عليه  يرش  نائماً  أحدنا   رأ فإذا  يتفقدنا  كان  األحيان  أكثر  ويف   . أيضاً ننام  أن  لنا  يسمح  كان 
الفجر  صالة  حتى  مستيقظني  ونبقى  املباركة  الليايل  نقيم  فكنا  السهر.  فعلمنا  ويوقظه،  املاء 
اخرِ  وا لَيلَة القَدر يف الوتر من العَرش األوَ رّ وبعدها ننام. وكان يذكرنا باحلديث الرشيف: «تَحَ
ان».(٢) ويعلمنا بأن هذه الليايل تتضمن ليلة مباركة هي ليلة القدر يعادل الثواب فيها  مضَ من رَ

ثواب عبادة ثامنني سنة.
وكان األستاذ ينشغل بأوراده طوال شهر رمضان ويقرأ جزءاً واحداً كامالً من القرآن 
. وكان يعطينا من زكاة فطره.  الكريم كل يوم وحيثنا عىل التالوة فكنا نقرأ جزءاً كل يوم أيضاً
ويقول لنا: «أنتم طالب علوم، يمكنكم أن تتبادلوا فيام بينكم زكاة الفطر». فنقوم بتطبيق ما 
وال  اخلبز.  بعمل  نويص  كنا  األحيان  بعض  ففي  الدراهم.  بتلك  القمح  نبتاع  فكنا  به.  يأمرنا 

نرصف شيئاً وال ننفق إالّ باقتصاد تام.(٣) 
األذكار  قراءة  عىل  األستاذ  مداومة  «مصطفى  صونغور»  الكبري  األخ  يل  خلص  [وقد   

واألوراد باآليت:]
وهي  الصلوات  عقب  مؤكدة  سنةً  الواردة  األذكار  برتك  قطعاً  يسمح  ال  األستاذ  كان 
يف  ذلك  ورد  كام  اهللا»  إال  إله  «ال  وكذا  مرة  وثالثني  ثالثاً  أكرب»  اهللا  هللا،  احلمد  اهللا،  «سبحان 

(١) ذكريات عن سعيد النوريس ص٦٢.
(٢) البخاري، ليلة القدر ٢؛ مسلم، صيام ٥؛ أبو داود، رمضان ٥؛ الرتمذي، صوم ٧١.

(٣) ذكريات عن سيعد النوريس ص٦١.
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الذكريات                                                                                     ٥٨٥ مــن  وراق    أ

االسم  بدعاء «ترمجان  يدعو  األذكار  وكان  يف  املتكاسل  حول  قسطموين»  يف «ملحق  رسالته 
األعظم» الذي يبدأ «سبحانك يا اهللا، تعاليت يارمحن، أجرنا من النار، بعفوك يارمحن» عقب 

صالة الصبح والعرص.
أما بني املغرب والعشاء فكان يذكر ما ورد يف بداية «اللمعات» من دعاء سيدنا  يونس 

وأيوب عليهام السالم.
عليهام  داوم  فقد  النقشبند،  للشاه  القدسية  واألوراد  الكبري  اجلوشن  لدعاء  وبالنسبة 
الصلوات  خمتارات من  وبيّن أمهيتهام يف هناية «اللمعة الثالثة عرشة». أما «دالئل النور» فهي 
املشهورة لد  األولياء كالشيخ الگيالين و السيد البدوي و إبراهيم الدسوقي و اجلنيد البغدادي 
سجن  يف  شاهدناه  وقد  معيناً،  وقتاً  الصلوات  هلذه  األستاذ  يبني  ومل  من  األقطاب.  وأمثاهلم 
. ولكن عندما  أفيون  سنة ١٩٤٩ يقرؤها قبل الفجر بعد انشغاله بالعبادات أربع ساعات ليالً

جتاوز به العمر يف سنة ١٩٥٤ قال قرصت أورادي إىل ساعتني.
وقد  يومياً،  مرة  عرشة  تسع  و«التحميدية»  «السكينة»  يقرأ  كان  ذلك  عىل  وعالوة 
أنه  نشاهد  ومل  عنه  نسمع  مل  أننا  إالّ  للدرس.  عليه  داخلون  ونحن  الدعاء  ذلك  يقرأ  شاهدناه 

خصص وقتاً معيناً لقراءته.
أو   . يومياً كلها  األدعية  لقراءة  قيد  هناك  ليس  إنه  األستاذ،  من  أدركنا  ما  وحسب 

. . بل األفضل أن يقرأ مقداراً معيناً من دعاء اجلوشن يومياً ختصيص قراءة أحد األدعية يومياً
التجويد املعنوي

صالة  الصبح  والسيام  بارال-  يف  كان  اجلهرية -عندما  الصلوات  يف  يقرأ  األستاذ  كان 
اآليات  يرشح  كان  فكأنه  املعتادة،  فوق  قراءة  قراءته  وكانت  هللا»..  بـ«احلمد  تبدأ  التي  السورَ 
فقراءته  يغمرك.  إهلي  نور  من  هالة  كأن  فتشعر  بروحه،  حتيط  قراءته  كانت  حيث  ويفرسها 
حسب  أي  معناه  حسب  يقرأه  كان  فقد  القرآن.  قراء  من  غريه  قراءة  عن  تماماً  ختتلف  كانت 

التجويد املعنوي.
. وما  بتّ ليلة عنده يف بارال. كان يقوم  الليل كله إال قليالً أما مصلياً أو ذاكراً أو مسبحاً

(١). كان ينام إال قليالً
(١) ذكريات عن سعيد النوريس ص٣٦.
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٥٨٦                                                                                                            سيرة ذاتية   

شاركني يف الدعاء
النوم.  أستطيع  فال  يصيل  وهو  أراه  أحياناً  وكنت  ليلة.  كل  التهجد  لصالة  يقوم  كان 

وعندما كان يراين مستيقظاً يقول يل: ما دمت مستيقظاً فتعال وشاركني يف الدعاء.
بعدي:  أنت  د  وردِّ أنا  سأدعو  يل:  يقول  فكان  دعاء،  أي  قراءة  أجهل  كنت  ولكني 
باب  وأطرق  القرين»(٢)  وبدعاء  «أويس  السالم(١)  عليه  سيدنا  يونس  بدعاء  أدعو  فأنا  آمني، 

رمحة اهللا هبام.
وكنت أغفو أحياناً يف أثناء الدعاء فكان ينظر إليّ ويقول: لقد كنتُ أنا أيضاً مثلك.. 

ولكنك ستتعود.(٣)
ال راحة بعد اليوم

يف  التشهد  جلسة  جيلس  كان  ومناجاته  وترضعاته  بعباداته  األستاذ  ينشغل  كان  عندما 
الصالة، وكان يطيل هذا النوع من اجللوس ساعات طواال، حتى إنه من جراء هذا اجللوس 

تقرحت إصبع قدمه.
ول-(*) مرهماً ملداواة إصبعه الذي كان  سُ الّ رَ فذات يوم طلب من أحد طالبه وهو - مَ
: ونحن أيضاً نخشى  منهمكاً يف إيقاد احلطب وإشعاله يف املوقد. فالتفت إليه  مال رسول قائالً
اهللا ونخافه يا أستاذنا، ولكنك ترتعد من خشيتك حتى تكاد مرارتك تنفجر. فلو كنت جتلس 

مطمئناً مثلنا ملا تقرحت إصبعك! 
:  مال رسول!  مال رسول! لقد جئنا إىل هنا لكي نظفر بحياة أبدية خالدة،  فأجابه قائالً
هبذا العمر القصري والدنيا القصرية. أأعيش هنا كيفام أشاء ثم أدّعي  اجلنة وأطلبها.. ال جيوز 

!فال أجرؤ عىل العيش كام أهو !... هذا أبداً
كان األستاذ يقول هذا ومال رسول يضع املرهم عىل اجلرح أمال بالشفاء.(٤)

(١) املقصود اآلية الكريمة:  ﴿ t s r q p o n m l﴾   (األنبياء:٨٧).
(٢) هذا الدعاء موجود يف أغلب كتب األدعية، ويستهل الدعاء بـ«إهلي أنت ريب وأنا العبد، وأنت اخلالق وأنا املخلوق..». 
انظر الكلامت، الكلمة الثانية والثالثون، مناجاة؛ وقد رشحه األستاذ يف املكتوبات، املكتوب العرشين، املقام الثاين.

(٣) ذكريات عن سعيد النوريس ص١٠.

(٤) ذكريات عن سعيد النوريس ص١١.
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الذكريات                                                                                     ٥٨٧ مــن  وراق    أ

كيف كان يقيض أوقاته؟
ك» تتكاثف  يقول أحد تالميذه: عىل جوانب  نبع «الزرنباد» الصايف القريب من جبل «أرَ
عليها  جيلس  كي  خشبية  منصة  يشبه  ما  لألستاذ  صنعنا  وتتشابك،  أغصاهنا  وتلتف  األشجار 

فوق الشجر. أما نحن فكنا نجلس عىل األرض حتت ظالل األشجار.
أو  متضرعاً  داعياً  أو  يصيل  قائماً  إال  أراه  فال  قط،   سد وقته  يرصف  ال  األستاذ  كان 
مسبحاً ذاكراً أو متأمالً يف ملكوت الساموات واألرض، فهو حتماً منشغل بشغل هيمه. وحينام 
بالسؤال:  يبادرهم  ما  وأول  احلديث،  بأطراف  معهم  ويأخذ  يكلمهم،  كان  األصدقاء  يزوره 
سه أئمة  املساجد؟ فإذا أجابه الزائر بأنه ليس لدهيم  هل من مسجد يف قريتكم؟ وأي درس يدرّ
مسجد وال معلم يعلمهم كان يتأمل كثيراً وحيزن، ويعجب من أمرهم كيف يعيشون يف مكان 

ليس فيه مسجد وال مرشد؟!
وكان يغضب كثيراً من الغيبة والكذب وال يسمح -بأي حال- ألحد أن يغتاب أحداً 

عنده.(١)
مل يؤذ حتى النملة

نتوقع  كنا  أرك،  جبل   عىل  الزلنا  ونحن  مقبل  الشتاء  حيث  فشيئاً  شيئاً  يربد  اجلو  بدأ 
ربوة  شكل  عىل  هو  فيه  نبقى  الذي  املكان  وكان  بكثرة  الثلوج  وتساقط  غزيرة  أمطار  هطول 
وعندما  املرتفع،  هذا  عىل  الغرفة  ببناء  فبدأنا  غرفة.  نبني  أن  األستاذ  فأراد  صغري،  مرتفع  أو 
عن  فسألناه  بالتوقف،  أمرنا  النمل  األستاذ   رأ وملا  للنمل،  مملكة  وجدنا  األساس  حفرنا 
احفروا  احليوانات.  هذه  بيوت  ختربوا  ال  آخر؟  بيت  هبدم  بيت  بناء  جيوز  هل  قال:  السبب، 

يف مكان آخر غريه.
فوجدنا  ثالثة  وحفرنا  للنمل،  أيضاً   أخر مملكة  فوجدنا  آخر  مكان  يف  نحفر  فبدأنا 
اليشء نفسه. وهكذا تكررت العملية ثالث مرات. فسألني أحد الطالب الذي كان يساعدين 
يف هذا العمل: هل سيستمر األمر هكذا؟ علينا أن نحفر يف مكان ما فإذا ظهر النمل واريناه 

(١) ذكريات عن سعيد النوريس ص١١.
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٥٨٨                                                                                                            سيرة ذاتية   
الرتاب لئال يراه األستاذ ومن بعد ذلك نستمر باحلفر، وإال فسوف نظل إىل العشاء وملا نقم 

بيشء، فليس يف هذه املنطقة شرب إال وفيها مملكة للنمل.
وعىل كل حال بنينا غرفة صغرية لألستاذ هناك، فكان األستاذ كلام ير النمل ويشاهد 

مملكته يف الغرفة يقدم له الربغل والسكر وفتات اخلبز.
: فليكن السكر شاياً هلم!(١) فسألناه عن سبب تقديمه السكر للنمل فأجابنا ضاحكاً

حتى  حيواناً  يؤذي  حياته  طول  أره  فلم  باألحياء  والرأفة  الشفقة  شديد  األستاذ  كان 
النمل.(٢)

نظرة حرام
يقول تلميذه: عندما كنا مع األستاذ يف جبل «أرك»، أعددت جمموعة من األسئلة علني 
أجد جواهبا عنده، ولكن أثناء حديثه يف جلستنا االعتيادية أخذت جواب أسئلتي من دون أن 
أسأله عنها، وبقى لدّ سؤال واحد فقط دون جواب، وهو سؤال يتعلق بالنظر إىل النساء.. 
ظل السؤال يدور يف صدري من دون أن أبوح به، وإذا باألستاذ يرضب فخذه بقوة ويقول: أنا 
لست راضياً عن أعامل  سعيد القديم وترصفاته، سو ثالث حاالت كانت عنده، فأنا راض 
يف  كنت  أيام  أناقة  وأكثرها  أمجلها  وأختار  مالبيس  أسبوع  كل  أستبدل  كنت  قال:  ثم  عنها... 
إسطنبول ذات احلياة الرباقة البهيجة.. كنت أذهب إىل أمجل مناطقها حتى إن أصدقائي العلامء 
بمالحظة  وأوصوه  لترصفايت  مراقباً  علمي-  أحدهم -دون  فعينوا  الظاهرة،  هذه  إىل   التفتوا 

مجيع ما أقوم به واعمل.
وبعد ميض ثالثة أيام -من املراقبة اخلفية- مجعتنا جلسة معهم، فقالوا يل:

د إىل احلق وسيوفقك اهللا. يا أخانا سعيد أنت عىل حق مهام عملت من عمل، فأنت مسدّ
، وعندما استفرست عن السبب. قالوا: استغربت هذا الكالم ومن حكمهم هذا عليّ

دون  ومن  إسطنبول،  مناطق  مجيع  يف  ترصفاتك  ونحيص  أيام،  ثالثة  منذ  نراقبك  كنا 
(١) املقصود غذاء أساسيا هلم..

(٢) ذكريات عن سعيد النوريس ص١٤. ويذكر األستاذ أن أربعة من القطط جاءته ضيوفاً عليه..الخ يف املكتوب احلادي 
والعرشين من املكتوبات؛ وأورد خاطرة له حول ذكر القطط: يارحيم.. يارحيم. وذلك يف الكلمة الرابعة والعرشين 

من الكلامت.
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الذكريات                                                                                     ٥٨٩ مــن  وراق    أ

 علمك، فلم نر ما خيالف اإلسالم قط بل رأيناك منهمكاً بنفسك دون اآلخرين، وهلذا نسأل 
اهللا أن يوفقك يف مسعاك...

نعم، يا إخويت! كام أن ناراً صغرية بل حقرية -كعود الكربيت- حترق غابة عظيمة كثيفة 
 .. تدريجياً وجتعلها أثراً بعد عني، كذلك النظرة إىل النساء حترق عمل املؤمن اليومي شيئاً فشيئاً
ويف  شبابه  عنفوان  يف  وهو  القديم  سعيداً  إن  أضاف:  ثم  وخيمة.  عاقبتها  تكون  أن  وأخشى 

قلب إسطنبول وطوال عرش سنوات مل ينظر نظرة حرام ولو مرة واحدة وهللا احلمد.(١)
إصالح األسس

كان األستاذ يعظ الناس يف جامع  «نورشني» أيام اجلمع، فكان احلديث يف الوعظ يدور 
وحقائقه  األساسية  اإليامن  مسائل  من  شاهبها  وما  والتوحيد  واآلخرة،  احلرش،  مسائل  حول 
موعظتك  نفهم  نكاد  ال  نحن  األستاذ،  أخي  قائال:  يوم  ذات  رسول»  فسأله  «مال   .الكرب
إصالح  غايتي  ألن  غالباً،  مفهومة  غري  مواعظي  إن  نعم،  األستاذ:  فأجابه  غرينا؟!  فكيف 
األسس التي يبنى عليها اإليامن، فإذا أصبح األساس صلباً قوياً فال يؤثر فيه مؤثر بعد حتى 
ألبسطه  غامضاً،  املوضوع  يصبح  عندما  يذكرين  كي  بجنبي  إذاً  أحدكم  فليجلس  الزالزل. 

(٢). بسطاً وأرشحه واضحاً
حياة كلها عمل

يف  يعاونني  األستاذ  وكان  احلطب،  ألمجع  ذهبت  الربيع،  أيام  من  مجيل  يوم  صباح  يف 
العمل، فلم أقبل منه ذلك. فقلت: أستاذي الكريم إنني أكفيك العمل فال تتعب نفسك.

: أخي، إن مهتي وغرييت ال تسمحان يل بالقعود وأنت تعمل أمامي. فلو  أجابني قائالً
عرفتَ ما يف الغرية واهلمة من خري لكنت تقيض عمرك كله دون أن ختلد إىل الراحة، فام كانت 

تفوتك دقيقة فارغة..
(٣). حقاً لقد كانت حياته كلها عمالً

 ضية الثالث لد (١) ذكريات عن سعيد النوريس ص١٥. (ش) ٢٤٨-٢٤٩. من  مال محيد، واملقصود باحلاالت المرْ
، وقبول يشء من الناس.  سعيد القديم: جتنبه النظرة احلرام، والكذبَ

(٢) ذكريات عن سعيد النوريس ص١٨.

(٣) ذكريات عن سعيد النوريس ص٢٧.
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٥٩٠                                                                                                            سيرة ذاتية   

حفظ اإليامن ال حفظ الطريقة
بادرين  شيوخ  الصوفية  من  شيخاً  أحسبه  وأنا  لألستاذ  زياريت  أول  يف  محيد:  مال  يقول 
فأنا  الرباين،  واإلمام  كالغزايل  إمام  أنا  شيخاً،  لست  أنا  بيشء: «أخي  أتكلم  أن  وقبل  بالقول 

مثلهم إمام، فعرصنا عرص حفظ اإليامن ال حفظ الطريقة».
الرعاية باتباع السنة

ويف إحد زيارايت لألستاذ رشبنا الشاي عنده، ومل أنهِ ما يف القدح من شاي، وبقيت فيه 
فضلة منه، فقال يل األستاذ: أخي أنت ال تعرف السنّة.

كان يقصد إرشادنا بأن إهناء اليشء يف القدح سنة من سنن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وترك الفضلة 
فيه إرساف واإلرساف خالف السنة.(١)

أثر التواضع
كنت طالباً يف كلية اآلداب، بينام أنا جالس يف الصف أستمع إىل الدرس إذ جاء أحدهم 
يطلبك فأرسع إليه، فلام أتيته رأيت شاباً رشيقاً وجميالً يرتدي  وقال يل: إن رجالً يف الباب 
: أنا املعلم «مصطفى  صونغور» جئت إليك من عند األستاذ. ف نفسه قائالً زي القرويني، عرّ

حيث  االحتضان،  يف  أرغب  ال  شديد  خجل  حالة  يف  وأنا  صدره،  إىل  يضمني  وأخذ 
كنت أقول يف نفيس كيف أحتضن هذا القروي وأنظار الطالب من أهل املدينة مصوبة إلينا، 
وإخالصه  القوية  الشاب  هذا  شخصية  ولكن  احلرج.  املوقف  تستنكف  نفيس  أن  رأيت  فقد 
. فالذي أريد أن  التام وتضحيته يف سبيل اإليامن وحبه اجلم لرسائل النور قد أثرت فيّ كثيراً
وجادة،  وخالصة  صميمة  حالة  اإلنسان  يكسبان  نفسه  واألستاذ  النور  رسائل  أن  هو  أقوله 
أو  غرور  دون  حقيقي  وبتواضع  سليم  بقلب  وجل  عز  الباري  إىل  يتوجه  اإلنسان  وجيعالن 
حب للنفس، حيث يصبح اإلنسان فعال يف حالة فطرية مجيلة وبصورة دائمة، ألنه ينظر دائماً 

إىل الوجه احلسن من أمور الدنيا وال يفكر إال باجلميل منها.
طالب  أي  مع  التقيتَ  وأينام  األستاذ.  عند  أوضح  بشكل  تربز  كانت  احلاالت  فهذه 

(١) ذكريات عن سعيد النوريس ص٣٤.
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الذكريات                                                                                     ٥٩١ مــن  وراق    أ

اخلاصة فتغمرك أخوة خالصة وتواضع جاد.  من طالب النور  إال ورأيت فيه هذه الصفات 
هذا  دفعني  حتى  تواضعه.  شدة  من  احلرية  أخذتني  مرة  ألول  األستاذ  رأيت  عندما  ولذلك 
التواضع الشديد منه إىل أن أسأل أحد طالبه قائال: هل يعرف األستاذ القراءة والكتابة؟ وهل 

يعرف اللغة العربية؟
وعىل الرغم من أن األستاذ ال يتحدث عن نفسه قط، بل كان جلّ حديثه حول رسائل 
النور إال أن تعامله معك كصديق محيم وأخ خملص جيعلك تنجذب إليه سواء أكنت طالباً أم 
صديقاً، فرتتبط معه من صميم قلبك، فهو حياول ربطك بحقائق القرآن ورسائل النور التي 

هي تفسريه يف هذا العرص.(١)
القول اللني

لزيارة  يأيت  العالية  املناصب  ذوي  من  أحد  املسؤولني  كان  عندما  تالميذه:  أحد  يقول 
وحيبب  اإليامن  إىل  الطيب  الكالم  هبذا  ويشوقه  وفضائله،  حماسنه  أوال  له  يذكر  كان  األستاذ 
إليه خدمة اإليامن. فعندما كنا يف «أمريداغ» كان علينا أن نقدم تقريراً طبياً  حول حالة األستاذ 
رجل  هو  املدينة  طبيب  يعتقدون  بأن  الناس  وكان  يف  «صامسون».  املحكمة  إىل  الصحية 
ملحد شيوعي وأنه يعادي األستاذ. ومل نكن نعتقد بأن هذا الطبيب سيكتب التقرير املطلوب 
لألستاذ، ولكن قبل زيارة الطبيب وحينام أيت الطبيب لزيارته كان األستاذ متمدداً عىل فراشه 
يعاين من مرض شديد ومع هذا جلس مع الطبيب ساعات طويلة وحده. فبقدر ما فهمنا بعد 
ذلك من هذه اجللسة، أن األستاذ قد تكلم مع الطبيب عام عاناه من مصاعب ومشاق، وأن 
غايته يف احلياة ليست سو اإليامن. ثم بني له أنه بحاجة إىل تقرير طبي، ولكنه قال للطبيب: 
مدينة  إىل  له  حوِّ بل   .األذ عليك  أخشى  ألنني  باسمك،  بالتقرير  تزودين  أن  منك  أطلب  ال 
«أسكي  شهر». ثم أعطاه األستاذ كتاب «احلجة الزهراء» وأوصاه بالصالة.. وملا خرج الطبيب 
من غرفة األستاذ قال: يا خسارتنا.. مل نتعرف عىل هذا العامل من قبل.. فقد أصبحت مديناً لريب 

بقضاء الفوائت.(٢)

(١) ذكريات عن سعيد النوريس ص٤٠.

(٢) ذكريات عن سعيد النوريس ص٤٤.
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٥٩٢                                                                                                            سيرة ذاتية   

بل خادماً للقرآن
يذكر أحد الطالب: كنا جالسني مع األستاذ ذات يوم، فقال: كان بعض الطالب -يف 
أتأمل  الوضع  هذا  منهم   أر كنت  وعندما  والضجر.  الضيق  من  شيئاً  يبدون  أفيون-   سجن 
) ومل  : يا رب أليس يل بني هؤالء طالب؟ (أي طالب خملص ال يبدي تذمراً وأحزن. فقلت يوماً

: نعم يا أستاذي! أكمل الدعاء بعد حتى قام  «طاهري موطلو»(*) قائالً
. وكان خري تسلية يل يف حينه. فرسرت هلذا الكالم سروراً بالغاً

كان األستاذ يطلق عىل األخ  طاهري بـ«الرائد». وحقاً لقد كان يتصف بخصال وشامئل 
قلام جتدها يف غريه، فقد كان يصوم األشهر الثالثة طوال ثالثني سنة من عمره، ومل أر منه أن 
صىل الوتر بعد العشاء وإنام كان يقوم الليل ويصيل التهجد ثم يوتر. لقد كان كنـز الدعوات 
لطالب النور. وكان يف طاعة تامة ألوامر األستاذ ويطبقها بحذافريها. لذا مل أسمع من األستاذ 
أن قال ألحد من طلبة النور مثلام قاله لألخ  طاهري، حني قال بحقه: «إن األخ  طاهري ويل من 

أولياء اهللا الصاحلني، فعليه أن ال يعد نفسه أنه يف الدنيا».
إليها  متيل  -أي  الدنيا  هذه  يف  نفسك  تعدّ  أن  أتريد  له:  األستاذ  قال  األيام  أحد  ويف 
احلبيب  أستاذي  فأجاب:  الكريم؟  للقرآن  وخادماً  عامالً  تستخدم  أن  تريد  أم  -؟  قليالً

أرجوك.. بل خادماً للقرآن.
فقال األستاذ ملتفتاً إلينا: بارك اهللا فيه، إنه حقاً ويل من الصاحلني!

تفوته  كانت  فام  القرآن؛  سبيل  يف  عمال  أكثرنا  أنه  كام  سناً،  أكربنا  األخ  طاهري  كان 
يف  كلها  بحياته  ضحى  ولقد  الرسائل.  تصحيحه  أثناء  أو  الكريم  القرآن  قراءته  أثناء  كلمة 
سبيل خدمة القرآن. فإخالصه الكامل يف العمل كان يزيدنا نشاطاً وحيوية وشوقاً إىل خدمة 
أباً  نتخذه  كنا  هللا.  كان  عمله  كل  هللا.  مخلصاً  اهللا  رمحه  كان  الظروف...  كانت  مهام  اإليامن 
العمل...  من  يوماً  ملّ  نره  ومل  سبيالً  إليه  التعب  يعرف  مل  علينا...  شفقته  لشدة  لنا  معنوياً 

رمحه اهللا رمحة واسعة.(١)

(١) ذكريات عن سعيد النوريس ص٥٦.
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الذكريات                                                                                     ٥٩٣ مــن  وراق    أ

ال تعب يف اخلدمة
له  قرأ  يُ أو  يصحح  أو  يقرأ  إما  فهو  حياته؛  طول  فراغ  وقت  أي  لألستاذ  يكن  مل 
لو  حتى  نملّ  وال  لنتضايق  كنا  ما  إذ  كبري،  وفيض  مجة  لطافة  كالمه  يف  كان  يستمع..  وهو 
وابتلينا  معه  طويالً  طريقاً  مشينا  لو  نضجر  كنا  وما  املساء،  حتى  الصباح  من  الدرس  طال 
الوضاح  وجهه  إىل  ننظر  بضيق  شعرنا  وكلام  نال.  ما  اجلوع  منا  نال  أو  معه  بمصاعب 
ونهاراً،  ليالً  توقف  دون  أكثر  بشوق  للعمل  ونتحمس  صدورنا  وتنرشح  نفوسنا  فرتتاح 
اخلدمة  ألجل  بالتعب  نشعر  أن  دون  من  الطوال  الليايل  نسهر  كنا  فقد  ننام.  ال  قد  أننا  رغم 

القرآن.(١) حقائق  نرش  يف 
ال حياة لنصف إنسان

عندما كان كتاب «تاريخ حياة األستاذ» حتت الطبع، وصلت رسالة إىل األستاذ يسأل 
فيها صاحبها عن جواز الصورة الفوتوغرافية، قرأنا الرسالة عىل األستاذ فتبسم وطلب قلم 
إنسان.  لنصف  حياة  ال   : معقباً وقال  الصورة  عنق  عىل  بخط  فمر  بالقلم  له  وجئنا  رصاص 

فابعثوا له باجلواب مقروناً هبذه الصورة هبذا الشكل.
«أفيون»   سجن  من  األستاذ  سبيل  أخيل  بعدما  أنه:  وهي  هبذه  شبيهة  حادثة  وهناك 

أستأجر بيتاً وبقي األخ  زبري معه يف خدمته ومالزمته.
ويف أحد األيام جاء األخ  طاهري من مدينة  إسبارطة لزيارة األستاذ فبات ليلة واحدة 
الصالة  يدخل  أن  أراد  كلام  جيبه  من  حمفظته  خيرج  األخ  طاهري  فكان  األستاذ.  عند  ضيفاً 
الحتواء النقود عىل صورة إنسان. ويف الصباح الباكر وبعد أن ودع األخ  طاهري أستاذنا قصد 
األستاذ،  دار  يف  حمفظته  نيس  أنه  فطن  السفر  تذكرة  بقطع  همّ  وعندما  املسافرين،  نقل  حمطة 
وأرسع بالرجوع إىل دار األستاذ واستأذن بالدخول وأتاه األخ  زبري بمحفظته فلمحه األستاذ 

وقال له: «ال تكرر هذا مرة أخر، فال حياة لنصف إنسان!».(٢)

(١) ذكريات عن سعيد النوريس ص٦٣.

(٢) ذكريات عن سعيد النوريس ص٦٤.
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٥٩٤                                                                                                            سيرة ذاتية   

ال أعمل بالرؤيا
يف أحد األيام بعث أحد اإلخوة من مدينة  «دياربكر» برسالة إىل األستاذ يكتب فيها ما 

رآه أحد اإلخوة هناك من رؤيا صاحلة.
الراشدون  ومعه  اخللفاء  ملسو هيلع هللا ىلص  العظيم  الرسول  حيرضه  مجلساً  النائم   ير فيام   رأ فقد 
ريض اهللا عنهم والشيخ عبدالقادر الكيالين قدس اهللا رسه، فيدخل عليهم  جربيل عليه السالم 
ويقول هلم: إن طبع الرسائل ونرشها والقيام بخدمة القرآن عىل هذه الشاكلة املعنوية قد انتهى 

دوره حيث جاء دور اجلهاد املادي.
هذا  علينا  وأمىل  احلال  يف  وقلماً  ورقاً  األستاذ  فطلب  األستاذ،  عىل  الرسالة  قرأنا   
وتعبري  تأويل  إىل  حتتاج  ولكنها  مباركة  رؤيا  هو  أخي  يا  رؤيا  من  رأيتموه  ما  إن  اجلواب: 
الظهور  ألن  اإليامن،  خدمة  سبيل  يف  املعنوي  اجلهاد  هو  الرؤيا  يف  املادي  فاجلهاد  وتفسري، 
عىل األعداء والغلبة عليهم ال يقترص عىل اجلهاد املادي، فرؤياكم إشارة إىل انتصار الرباهني 
هو  اجلهاد  بأن  والظن  املادي،  والتأويل  فإياكم  املطلق،  الكفر  عىل  الساطعة  املعنوية  اإليامنية 

جهاد مادي فحسب، هذا فضالً عن أنني ال أعمل بالرؤيا.(١)
خدمة اإليامن

 : كان األستاذ يرشد طالبه يف دروسه التي يمليها علينا قائالً
توفيقنا  أما  تام.  بإخالص  الكريم  والقرآن  اإليامن  خدمة  هي  وظيفتنا  إن  «إخواين، 
ونجاحنا يف العمل وإقبال الناس إلينا ودفع  املعارضني عنا، فهو موكول إىل اهللا سبحانه، فنحن 
لبنا فال ينقصنا هذا شيئاً من قوتنا املعنوية وال يقعدنا عن  ال نتدخل يف هذه األمور. وحتى لو غُ

خدمتنا، فعلينا بالثقة واالطمئنان والقناعة انطالقاً من هذه النقطة. 
انترص  الذي  اإلسالم  أبطال  أحد  شاه -وهو  الدين  خوارزم  جالل  «كان  هذا:   مثال 
وزراؤه  فخاطبه  احلرب،  إىل  جيشه  يتقدم  كان  عديدة-..  خان  انتصارات  جيش  جنكيز  عىل 
ومقربوه: سيظهرك اهللا عىل عدوك، وتنترص عليهم! فأجاهبم: إن ما عليّ هو اجلهاد يف سبيل 
اهللا اتباعاً ألمره سبحانه، وال حق يل فيام مل أكلف به من شؤونه، فالنرص واهلزيمة إنام هي من 

تقديره هو سبحانه.
(١) ذكريات عن سعيد النوريس ص٦٥.
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وأنا أقول مقتدياً بذلك البطل: «إن وظيفتي هي خدمة اإليامن، أما قبول الناس لإليامن 
والرىض به فهذا أمر موكول إىل اهللا. فأنا عليّ أن أؤدي ما عليّ من واجب، وال أتدخل فيام هو 

من شؤونه سبحانه»».(١)
حسن الظن

مل يكن األستاذ يقبل أن يغتاب أحد أمامه، فإذا ما قلنا يف جملسه: يا أستاذنا إن فالناً 
قال كذا وكذا، جييبنا بقوله: «أنتم عىل خطأ، إنه صديق محيم يل، وهو من قراء رسائل النور، 
عالقات  من  بيننا  ما  تقطعوا  أن  تريدون  كأنكم  عنه.  تذكرونه  ما  يقول  ال  مثله  وشخص 

ووشائج».
وأحياناً كانت ترده رسالة أو يقول له أحدهم: إن العامل الفالين يعادي األستاذ ورسائلَ 
أن  القائل  فيضطر  صديقنا،  فهو  العلم  من  أهل  هو  الرجل  هذا  إن  األستاذ:  ويقول  النور، 
«نحن  ويقول:  ذلك  عىل  وحيثنا  الظن  بحسن  األمور  ل  وِّ يؤَ أن  حياول  دائماً  وكان  يسكت. 

مكلفون بحسن الظن».
الرتابط الوثيق

فشكت  األستاذ  لزيارة  النور   طالب  من  مجاعتان  مدينة  «قونيا»  من  جاءت  مرة  ذات 
حذرهم  يأخذون  ال  إهنم  قائلني:  األستاذ  إىل  الثانية  اجلامعة  ترصفات  من  األوىل  اجلامعة 
من  أيضاً  شكت  الثانية  واجلامعة  املسجد.  يف  الدرس  بإلقاء  يقومون  بل  لألمر  حيتاطون  وال 
هو  ما  بقدر  وعملكم  بخدمتكم  له  حاجة  ال  اإلسالم  إن  هلم: «إخويت!  فقال  األوىل،  اجلامعة 
رسائل:  من  كال  وآخر  حني  بني  تقرؤوا  أن  فعليكم  وترابطكم،  تساندكم  إىل  ماسة  بحاجة 
وإخالصكم  تساندكم  ألن  ذلك  بينكم  فيام  الست»  و«اهلجومات  و«األخوة»  «اإلخالص» 

وثباتكم وصالبتكم السائدة فيام بينكم منذ البداية ستكون مفخرة هلذه البالد».
س مواضيع الفداء والتضحية يذكر طالبه يف  الواليات الرشقية  وعندما كان األستاذ يدرّ

ذكراً حسناً ويرضب هبم األمثال العالية.(٢)
(١) ذكريات عن سعيد النوريس ص٦٦.
(٢) ذكريات عن سعيد النوريس ص٦٨.

009 SIYRAH ZATIYYE.indd   595009 SIYRAH ZATIYYE.indd   595 م 07:40:05   15/12/2011م 07:40:05   15/12/2011



٥٩٦                                                                                                            سيرة ذاتية   

كيف كانت الرسائل تكتب؟
عندما كنا نذهب إىل األخ احلافظ توفيق الشامي كان يرينا األماكن التي ألف األستاذ 
األستاذ  حياة  من  خاطرة  لكم  أذكر  قال:  له  زياراتنا   إحد ويف  عليها.  ويدلنا  الرسائل  فيها 

وكيف كان يؤلف الرسائل:
«كنا نذهب مع األستاذ للتجوال يف املروج اخلرض فيجلس هو يف مكان مناسب وينظر 
. وأنا أكتب كل ما يقوله برسعة أيضاً ويؤرش بيده  إىل نقطة معينة، ويتكلم بصورة رسيعة جداً
إليّ ويقول: أكتب يا أخي.. وهو يركز نظره يف نقطة معينة وبعد ذلك يقول: قف، قد انقطع..

اذهبْ إىل طرد الذباب (عبارة ترمز إىل الذهاب للتدخني بعيداً عنه).
وراء  وأجلس  األستاذ  عن  بعيد  مكان  إىل  فأذهب  بكثرة.  أدخن  كنت  أنني  واحلقيقة 

. صخرة فأدخن ثم أرجع إىل األستاذ ونستمر بالكتابة أيضاً
هنالك رسائل قد أُلفت خالل ساعة أو ساعتني. وايم اهللا لقد كنت أستنسخ الرسائل 

نفسها يف البيت فلم أكن أهنيها ال يف ساعة أو ساعتني وال يف يوم أو يومني بل أكثر».(١)
مرض العرص

كان األستاذ يتحدث يف أغلب دروسه عن: األخوة واإلخالص. فكان يشخّص مرض 
زماننا هذا بـ: الغرور واألنانية وحب النفس.

: أستاذي احلبيب! إنني أكاد أرتعد من خويف من الغرور واألنانية.  قال األخ  زبري يوماً
الغفلة  زمان  الزمان -وهو  هذا  ففي  الغرور.  من  وارتعد  خف  نعم،  األستاذ:  فأجابه 
ملصاحلهم  ووسيلة  آلة  يشء  كل  جيعلون  الدين  عن  املنحرفة  األفكار  أصحاب   تر اهللا-  عن 
حقائق  أن  أال  دنيوية.  ملغانم  وسيلة  األخروي  والعمل  الدين  يستخدمون  فرتاهم  اخلاصة، 
اإليامن والعمل لنرش رسائل النور.. هذا العمل املقدس ال يمكن أن يكون وسيلة جلر مغانم 
دنيوية قط، ولن تكون غايته سو رىض اهللا سبحانه... بيد أن االصطدامات التي حتدث جراء 
التيارات السياسية الضالة جتعل املحافظة عىل اإلخالص، واحليلولة دون جعل الدين وسيلة 

(١) ذكريات عن سعيد النوريس ص٦٩.
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واستمداد  اإلهلية  العناية  إىل  االستناد  هو  التيارات  هذه  أمام  الوحيد  واحلل  عسرية..  للدنيا 
القوة منها.(١)

مزيداً من القراءة
مضت أعوام عديدة، ونحن مع األستاذ ومل نر منه أنه رصف جزءً من وقته سد، بل 
كان يقرأ الرسائل أو يصحح ما كان منها مستنسخاً أو يستقرئ وهو يستمع. ففي السنوات 
يل وبدأنا نقرأ الرسائل ونسجلها عىل أرشطة التسجيل ثم نقدمها  األخرية ظهر جهاز التسجِ
النور  رسائل  حيفظ  جديد  جهاز  ظهر  هلم:  قائال  الزائرين  ق  يشوّ وكان  ليسمعها  األستاذ  إىل 

ويقرؤها بشكل مجيل وجذاب.
نجيبه:  وكنا  اليوم؟»  قرأتم  صفحة  «كم  قائال:  األحيان  بعض  يف  يسألنا  األستاذ  كان 
«قرأنا ثالث أو مخس صفحات». فيقول: «أما أنا فقد قرأت مأيت صفحة، وبالرغم من عجزي 
. فقراءيت ختتلف عن قراءتكم. فأنتم تقرؤون قراءة سطحية  عن الكتابة فأكتب بشكل بطئ جداً

كقراءة اجلرائد، ولكني أقرأ مع فهم املعاين واملقاصد وهاكم انظروا إىل تصحيحايت كذلك».
واعتناء  ببطء  يقلبها  كان  الرسائل  صفحات  يقلب  أن  يريد  عندما  األستاذ  وكان  هذا 
من غري أن يؤذي الورقة ومن دون أن يبلل إصبعه لقلب الصفحة.(٢) ويقول لنا: «احلمد هللا، 
». أو  لقد قرأت اليوم هذا القدر فاستفدت كثيراً، فاليوم انرشح صدري وتوسع إيامين كثيراً
 .« يقول: «سبحان اهللا! استفدت من هذه الرسالة استفادة مجة حتى كأنني مل أرها من قبل أبداً
تأليف  فعند  قط،  خطأ  فيه  أجد  فلم  احلد،  هذا  إىل  قرأت  قد  إنني  انظروا!  ويقول: «إخواين، 
من  وال  مهارتنا  من  يأيت  ال  األمر  فهذا  الرباين.  واحلفظ  اإلهلية  العناية  ساعدتنا  النور  رسائل 
يف  التحم  «لقد  ويقول:  العاجز».  باإلنسان  ولطف  منه  وكرم  إلهيّ  إحسان  هو  بل  قابليتنا 
زمن  يف  كثرية  أعماالً  تنهي  أصبحت  إهنا  أي  الزمان.  وطي  املكان  طي  النور  رسائل  تأليف 
وبشكلها  قلبي  إىل  م  تُلهَ كام  أكتبها  وأنا  تعاىل،  اهللا  من  إحسان  الرباين  التسخري  وهذا  قصري 

األصيل فال أجرؤ عىل تغيريها».(٣)
(١) ذكريات عن سعيد النوريس ص٦٩.

النبوي  واحلديث  التفاسري  وكتب  الرشيف  املصحف  صفحات  تقليبهم  من  توارثه  العلامء  قد  اجلميل  األدب  وهذا   (٢)
الرشيف.

(٣) ذكريات عن سعيد النوريس ص٧٠.
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قاعدة يف القراءة
يف أحد األيام كان األستاذ يقرأ «احلزب النوري»(١) ويرشحه لنا وسألني عن مقدار ما 
فهمت  حتى  فأكثر  أكثر  الدرس  يوضح  األستاذ  فبدأ  الفهم،  بعدم  فأجبته  الدرس  من  فهمته 
». ففي  . فخطر عىل قلبي: «إنني قد تكاملت إذ بدأت أفهم اللغة العربية جيداً الدرس فهماً تاماً
أثناء الدرس كنت قد فهمت كل شئ، ولكن ما إن خرجت من غرفة األستاذ حتى وجدت 

دماغي وكأنه قد مسح مسحاً فلم يبق فيه شئ.
: «مل  . فأجبته قائالً سألني األستاذ ذات مرة يف هناية الدرس عن مد فهمي له أيضاً
الدرس  فهمت  «إنك   : قائالً يده  براحة  بلطف  ولطمني  إيل  فالتفت   .« جيداً الدرس  أفهم 
تكاملتُ  لقد   : فتقولَ نفسك  يف  يشء  يدخل  أن  أخشى  الفهم.  من  القدر  هذا  فيكفيك  كله، 
فاكتف  هذا  من  أكثر  الدرس  تفهم  مل  إذا  القرآنية.  للخدمة  مؤهالً  تكون  ال  وعندها  إذن، 

منه».  القدر  هبذا 
يتناولون  فإهنم  بستان  يف  مجاعة  دخلت  «إذا  وهو:  الدرس  فهم  حول  مثالً  وساق 
العالية،  األغصان  من  يقطف  فالطويل  ويده.  قامته  إليه  تصل  ما  بحسب  كل  الفواكه  من 
عليها  يدوسون  ولكن  يقطفون  ال  اآلخر  والقسم  الواطئة،  األغصان  من  يقطف  والقصري 
هبذا  فاقنع  ذلك.  يكفيك  فحسب  رائحتها  تشم  ممن  أنت  كنت  فإن  ويسحقوهنا،  بأقدامهم 

واشكر اهللا عليه».(٢)
كان يعلمنا كيف نفكر

من  حواليها  فيام  ليشاهد  مدينة  إسبارطة  عىل  ترشف  التي  التالل  يرتقي  األستاذ  كان 
العنب.  وخاصة  الفواكه  بأشجار  مكسوة  الطريق  وكانت  الطبيعة،  ومشاهد  الفطرة  مناظر 
فيمسك األستاذ بعنقود منها -دون أن يقطعه- ويعدّ حباته مبيناً لنا ما فيه من بدائع الصنعة 

اإلهلية واإلتقان الرباين فيقول: «انظروا وتأملوا يف حلويات القدرة اإلهلية هذه»..
وتعرض  املوجودات،  تغمر  التي  التوحيد  بأنوار  الرفيع  التفكري  تفجر  التوحيد،  يف  العربية  باللغة  صغرية  رسالة   (١)
املوجودات دالئل ناطقة للتوحيد ابتداء من السموات إىل الذرات ضمن تسلسل تفكريي توحيدي عميق، فتكسب 
القلب االطمئنان وتوسع مدارك الفكر وآفاق اخليال، وتعد هذه الرسالة نواة رسالة «اآلية الكرب». نرشت ضمن 

كتاب «التفكر اإليامين الرفيع».
(٢) ذكريات عن سعيد النوريس ص٧٣.
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فكان يعلمنا هبذا كيف نفكر يف خملوقات اهللا املبثوثة يف معرض اهللا.. وهكذا كنا نتلقى 
دروساً إيامنية يف التدبر وفق منهج القراءة يف كتاب الكون املفتوح أمامنا.(١) 

زيارة املقابر
كلام كان األستاذ يمر عىل قرب سواء عىل الطريق أو يف املقربة، يدعو هلم باخلري. 

وتنذرنا،  باآلخرة،  تذكرنا  القبور  هذه  شواهد  وقال: «إن  مقربة  عىل  وقف  يوم  وذات 
فهي كاملعلم احلي لنا حيث هي شاخصة أمامنا. أال ترون أن هذه األحجار ترشدنا إىل دروس 

بليغة بلسان حاهلا وكأهنا تقول لنا: «أنتم أيضاً قادمون إىل هنا... المناص».
وهكذا كان يعلمنا كيفية التفكري يف األمور كلها، وعلمنا أدب زيارة القبور.(٢)

مطالعة الكون
املزدهرة  املروج  وبني  البرص  مد  عىل  املمتدة  السهول  يف  يتجول  األستاذ  كان  عندما 
وراءه  ما  ويقرأ  الواعية  الدقيقة  بنظراته  املنظور  الكون  كتاب  يتصفح  كان  واألزهار،  باألثامر 
من معان ورموز، كمن يقرأ كتاباً مفتوحاً بني يديه بكل اهتامم وذوق، وكان يقول لنا يف أثناء 

ذهابنا وإيابنا يف السيارة: «هل تطالعون كتاب الكون أيضاً؟»
واحليوانات  جداً عىل األشجار  كثيراً  ويشفق  املخلوقات  مع  متينة  كان لألستاذ عالقة 
- يف الطريق يشفق عليه ويبادرنا بالقول:  . فعندما ير كلباً -مثالً بل حتى عىل األحجار أيضاً

«هل لديكم كرسة خبز؟» فيأخذها ويعطيها للكلب.
وها وعواءها ناشئان عن صدقها ووفائها. ويقول: هذه حيوانات وفية، وإن عدْ

- عىل حوايف السواقي يقول: «ما شاء اهللا،  وكان عندما ير يف السهول السلحفاة -مثالً
بارك اهللا، ما أمجلها من خملوق، فالصنعة واإلتقان يف خلقها ليس بأقل منكم».

(١) ذكريات عن سعيد النوريس ص٧٤. يذكر األستاذ يف «الكلامت، الكلمة الثانية والعرشون اآليت: لقد أحصيتُ ذات 
يوم عناقيد ساق نحيفة لعنب متسلق -بغلظ إصبعني- تلك العناقيد التي هي معجزات الرحيم ذي اجلامل يف بستان 
. وأحصيتُ حبّات عنقود واحد منها فكانت مائة وعرشين حبة. فتأملت  كرمه. فكانت مائة ومخسة ومخسني عنقوداً
ل، وكانت تعطي ماءً باستمرار ملا كانت تكفي أمام لفح احلرارة ما  وقلت: لو كانت هذه الساق اهلزيلة خزانة ماء معسّ
ترضعه لمئاتِ احلبات اململوءة من رشاب سكر الرمحة. واحلال أهنا قد ال تنال إالّ رطوبة ضئيلة جداً، فيلزم أن يكون 
القائم هبذا العمل قادراً عىل كل يشء. فـ«سبحان من تَحيَّرُ يف صنعه العقول». ويذكر يف الكلمة التاسعة والعرشون 

منها إحصاءه لعدد أغصان شجرة اللوز وعدد فروعها بل حتى عدد ما يف أزاهريها من خيوط.
(٢) ذكريات عن سعيد النوريس ص٧٤.
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وأحياناً عندما كان األستاذ ير مملكة النمل أو يرانا نحرك حجراً وحتته مملكة النمل 
كان يعيد احلجر إىل مكانه ويقول: ال تقلقوا راحة هذه احليوانات.

هذه  تروعوا  «ال  هلم:  يقول  والطيور  األرانب  صيادي  جتوله  يف  يلتقي  كان  وعندما 
احليوانات ببنادقكم وال تؤذوا غريها».

وهكذا وهبذا األسلوب كان ينصح الصيادين اهلواة. حتى جعل الكثريين منهم يتخلون 
عن الصيد.

وعندما يلتقي الرعاة يف السهول اخلرضاء وهم يرعون حيواناهتم يف مروج بني اجلبال 
والوديان والسهول، يالطفهم ويقول هلم: «إنكم إذا ما أديتم الصالة يف أوقاهتا اخلمسة خالل 
اليوم يصري اليوم بكامله بمثابة عبادة لكم، ألنكم برعيكم هذا تقدمون خدمة كبرية للبرشية 
فإن انتفاع بني البرش من أصوافها وحلومها وألباهنا هو بحكم الصدقة لكم، فال تؤذوا إذن هذه 

احليوانات الربيئة النافعة».
ومل نكن نر األستاذ يف جتواله يف الفلوات فارغاً دون عمل أبداً؛ فهو إما ينشغل بقراءة 
األوراد  السكينة،  التحميدية،  النوري،  حزب  اخلالصة،  خالصة  النور،  دالئل  أو  «اجلوشن 
. وكنا نقرأ له من رسائل  القدسية»(١) التي كان يقرؤها كل يوم حتى أثناء تناول الشاي أحياناً

النور وهو يستمع ويتأمل ويتفكر أو يصحح رسائل النور املستنسخة.
ويف جتوالنا هذا كان األستاذ يتسلق أعايل األشجار العالية ويفضل الصالة عىل الصخور 

املرتفعة. وكان يقول لنا: «لو كان فيّ قوة شبابكم هذا ملا نزلت من هذه اجلبال».
. فكان يطالع ويتدبر يف آيات كتاب الكائنات الكبري دائماً

وعندما كنا يف جبل «جام» ونحتاج إىل أخشاب األشجار فاألستاذ كان يمنعنا من قطع 
األشجار كيفام اتفق بقوله: ال تقطعوا األشجار فإهنا تذكر اهللا وتسبحه.(٢)

(١) هذه أسامء األدعية التي يتضمنها كتاب «حزب أنوار احلقائق النورية»؛ منها أدعية مأثورة عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ومنها عن 
 الصحابة الكرام رضوان اهللا عليهم، ومنها بعض أدعية  األولياء الصاحلني من  السلف أو بعض فقرات أدعية األستاذ 

النوريس نفسه.
(٢) ذكريات عن سعيد النوريس ص٧٥.
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الذكريات                                                                                     ٦٠١ مــن  وراق    أ

دروس النور والسياسة
كان األستاذ يرشد الذين يأتون إىل زيارته من السياسيني واملهتمني باألمور االجتامعية 
قائال هلم: «إن طالب النور  ليست هلم أية عالقة مع السياسة، فيجب واحلالة هذه أال يتوجس 
 أهل الدنيا من طالب النور  خيفة أبداً ألننا نعمل لآلخرة وليس للدنيا. وبام أن غاية املنتسبني 
لرسائل النور هو إرضاء اهللا -سبحانه- وحده فهم بقدر استطاعتهم ال يرغبون يف أن يتدخلوا 
أن  يمكن  ال  اإليامنية  الدروس  لتلقي  يأتون  الذين  ألن  املجتمع،  يف  وتياراهتا  السياسة  بأمور 

ينظر إليهم نظرة األغيار إذ ال فرق بني صديق وعدو يف أثناء الدرس». 
كان  فإن  الطالب،  بني  التفرقة  يمكن  ال  اإليامنية  الدروس  «يف   : أيضاً قال  يوم  وذات 
ال  أخاه-  -يقصد  املجيد  عبد  ابن  مع  النور  دروس  من  درس  يف  جالساً  مصطفى  كامل  ابن 
طرف  إىل  السياسة  يف  االنحياز  مسألة  بينام  الدرس.  من  نصيبه  يأخذ  واحد  فكل  بينهم،  يميّز 
املصاعب  النور   طالب  حتمل  فقد  السبب  وهلذا  اإلخالص،  فيفسد  املعنى  هذا  يفسد  معني 
السياسة.  إىل  أيدهيم  يمدوا  فلم  يشء،  ألي  آلة  النور  يصبح  ال  لكي  واملضايقات  واألهوال 
وبام أن رسائل النور قد حطمت الكفر املطلق وحطمت الفوىض املتسرتة حتت الكفر املطلق 
وقاومت االستبداد املطلق الذي يلبسه الكفر املطلق فإهنا من هذه اجلهة فقط قد متس السياسة.
مخس  خالل  عليه  مرت  التي  واملتاعب  املصاعب  خالل  من  أثبت  قد  األستاذ  كان 
مسألة  بأدنى  وسلطنتها  كلها  الدنيا  ملك  يستبدل  ال  بأنه  وغريها  باملحاكامت  سنة  وعرشين 

إيامنية.(١)
احلذر

كنا نشرتي له رغيفاً واحداً يف األسبوع وعند الرشاء كان يتفحص اخلبز بدقة ألنه كان 
هناك من يريد اإلرضار باألستاذ بدس السم يف طعامه، فنحن أيضاً كنا ال نأخذ ما يعطيه اخلباز 
لنا، بل نختار بأنفسنا ما نريده. أما عند رشائنا اللبن فقد كنا نختار ماعوناً واحداً من بني مئات 

م سبع عرشة مرة. مّ املواعني، فال عجب يف هذا العمل إذ األستاذ قد سُ
وعندما كنا نجلب املاء لألستاذ كان الناس يريدون أن يساعدونا ملعرفتهم لنا أننا خدام 

(١) ذكريات عن سعيد النوريس ص٧٧.
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٦٠٢                                                                                                            سيرة ذاتية   

األستاذ فكنا ال نتكلم مع أحد قطعاً وال نعطي الرتمس ألحد حتى لو كان من طالب النور ، 
كنا نضع كل ما نشرتيه لألستاذ يف إناء مغلق مسدود وذلك تجنباً من التسمم.(١)

ال يُدخل طعاماً عىل طعام
كان األستاذ يأكل قليالً جداً، وما كان يدخل الطعام عىل الطعام قط إال بعد مرور مخس 
ساعات كاملة، وما كان يرشب املاء بعد األكل إال بعد ساعتني كاملتني. حيث كان ينظر إىل 

الساعة فإن كان باقياً عرش دقائق كي تكمل الساعتان يقول: مل حين بعد موعد رشب املاء.
هناك  صيدلية  من  الثلج  لرشاء  إىل  إسبارطة  نذهب  فكنا  جداً،  بارداً  املاء  يرشب  كان 

-حيث مل تكن الثالجات متوفرة حينها- ونضع الثلج ونحفظه يف ترمس خاص.(٢)
دأبه مع طالبه:  االستشارة وتقسيم األعامل

لقد ضحى األخ  زبري بحياته كلها يف سبيل خدمة اإليامن عن طريق نرش رسائل النور 
النور..  «رسائل   : قائالً وهيب  ينهض  لكان  إرباً  إرباً  يقطعونه  كانوا  فلو  األستاذ،  وخدمة 

رسائل النور».(٣)
كان  إليه،  قدمت  قد  الرشطة  أن  ويسمع  املرض  شدة  من  الفراش  طريح  كان  وإذا 
حصل  ولو  أمامهم.  منه  الضعف  يبدو  لئال  املرض،  أثر  عليه  يظهر  يكاد  وال  ويعتدل  يقوم 
يتهم.  من  أول  فهو  والفداء  والشجاعة  واإلسالم  اإليامن  حول  الصحف  يف  مقالة  كتبت  أن 
يطبق  األخ  زبري  كان  حماججتهم.  يف  فيستمر  قاله  عام  أبداً  يتنازل  وال  يرتاجع  ال  بدوره  وهو 
ما  وكثيراً  اخلاصة  أشغاله  عىل  بل  خدمته  عىل  يأمتنه  األستاذ  وكان  األستاذ،  يفعله  ما  نفس 
ل املوضوعات االجتامعية والسياسية أوالً إىل األخ  زبري. أما األخ  صونغور فكان  كان يحوّ
األستاذ كثيراً ما يكلّفه بأمور املقابالت الرضورية مع رجال الدولة وتوجيه بعض الرسائل 

التي متس احلياة االجتامعية.
كان دأب األستاذ دائماً أن يفتح باباً للعقل والتفكري لد طالبه فال يسلب اإلرادة من 

(١) ذكريات عن سعيد النوريس ص٧٩.

(٢) ذكريات عن سعيد النوريس ص٨٠.
(٣) حيث إن رسائل النور تفسري القرآن الكريم هلذا العرص.
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الذكريات                                                                                     ٦٠٣ مــن  وراق    أ

اإلنسان كلياً بل كان يشري إىل ما يأمر به إشارة فحسب. فكان ينادي  «زبري» مثالً ويستشريه: 
«هل نعمل كذا وكذا يا  زبري؟»

فقد  واستشارته.  األستاذ  بأمر  إال  رسالة  أية  يكتب  وال  شيئاً  يعمل  كان  ما  فاألخ  زبري 
وينام  النور  برسائل  وجيلس  النور  برسائل  فيقوم  النور،  لرسائل  موقوفة  كلها  حياته  كانت 

برسائل النور وهو مع رسائل النور ال يفارقها ساعة.
هللا دره من تلميذ خملص متفان ال جيار وال يكاد يكون له مثيل يف رشف هذه اخلدمة 

العظيمة بني طلبة النور كلهم.(١)
جنود يف اخلدمة

يف  جالساً  األستاذ   تر تكن  مل  باالنتشار  وبدأت  املطابع،  النور  رسائل  دخلت  عندما 
مكانه قط بل كان يف حركة دائبة ويف فعالية مستمرة ونشاط دائم، كان فرحاً سعيداً دائماً بل 

يكاد يطري من فرحه.
وكنا نذهب أحياناً مشياً عىل األقدام أو بالسيارة إىل مناطق خمتلفة كحدائق الزهور يف 
فقد  األماكن،  من  وغريها  املقربة،  أو  أغريدر،  بحرية   حافات  أو  بارال،  حدائق  أو   إسبارطة، 
كانت هذه األماكن تعدّ بمثابة منازل نور صغرية، فكنا نجول فيها ثم نعود وقد امتألت قلوبنا 

بأفراح ملء الدنيا من مباهج النور ومعاين اإليامن.
كان األستاذ يركب فرساً وكان أحدنا يأخذ بزمام الفرس والثاين يمسك األستاذ خشية 
عىل  مشياً  نسري  كنا  هكذا  وإبريقه.  وترمسه  سجادته  حيمل  والثالث  سنه  لكرب  وذلك  سقوطه 
األقدام إىل أن نقطع الطريق من أغريدر إىل بارال. ومتى ما كان  يرانا األستاذ دون عمل، أو 
قاعدين بال شغل يقول: «هيا.. تعالوا ليقرأ أحدكم الدرس، وليذهب اآلخر إىل جلب املاء، 

وليعد الثالث الطعام».
هكذا كان يفعل دائماً فكنا جنوداً يف معسكر اجلهاد وخلدمة اإليامن من خالل رسائل 

النور.(٢)
(١) ذكريات عن سعيد النوريس ص٨٠.
(٢) ذكريات عن سعيد النوريس ص٨٣.
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٦٠٤                                                                                                            سيرة ذاتية   

لكل عرص جمدده
له  زياريت  ته  فسرّ عنده  وجلست  يف  قونيا،  الزمان  بديع  لزيارة  ذهبت   ١٩٥٣ عام  يف 
كاملدارس  املدارس  هذه  أعترب  «إين  وقال:  الدينية  املدرسة  يف  الستمراري  كثيراً  وانرشح 
املباركة يف العصور السابقة». ثم قال: «لو كان موالنا  «جالل الدين الرومي» يف هذا العرص 
خدمة  ألن  ذلك  «املثنوي».(١)  لكتبت  العرص  ذلك  يف  أنا  كنت  ولو  النور  رسائل  لكتب 
عىل  اخلدمة  فإن  اآلن  وأما  باملثنوي)  النمط (أي  ذلك  عىل  كانت  عرصه  يف  والقرآن  اإليامن 

منهج رسائل النور.
قبل  من  اإلسالم  ضد  املرسومة  اخلطط  أن  وكيف  النور  رسائل  شأن  بعلو  أفهمني  ثم 
الشيوعية والصهيونية قد دحضتها رسائل النور. ثم استمر بالقول: إن جماهبتهم والتصدي هلم 
أو حتى النقاش معهم ال يكون إال بقراءة رسائل النور، فالرسالة الواحدة تقابل آالف اخلطط 
اخلفية ضد اإلسالم حيث إهنا ختاطب مجيع الطبقات ابتداءً من األمي وانتهاء إىل الفيلسوف. 
فاحلقائق التي فهمتموها من األمثلة التي تسوقها رسائل النور تكفيكم. كالذي يدخل بستاناً 
مزدهراً بالتفاح يكفيه ما تصل إليه يده أما الذي التصل إليه يده فذلك من حصة طوييل القامة. 
فالذي ال يستوعب رسائل النور عليه أالّ ييأس من عدم فهمها، فإنني أيضاً حمتاج إىل رسائل 

النور مثلكم فكلام أقرأها مرة بعد مرة آخذ قسطاً من دريس وأفهم أكثر.(٢)
أنا «ال يشء»

يف الوقت الذي كان كتاب «تاريخ حياة األستاذ» أثناء الطبع صمم األخ «عبد النور» 
غالف الكتاب وهو عبارة عن صورة األستاذ يضع احلجر األساس جلامع توغاي يف  إسبارطة، 
فذهبت إىل زيارة األستاذ ويف يدي تصميم الغالف. فسأل األستاذ: ماذا بيدك؟ قلت: غالف 

كتاب تاريخ احلياة يا أستاذي وقد صممه األخ عبدالنور.
وما إن رأ األستاذ الصورة حتى غضب غضباً شديداً وقال: «ما هذه الصورة؟ أنتم 
ألنكم  يل،  إهانة  لشخيص  واالحرتام  االهتامم  أعد  فأنا  أستحق،  مما  أكثر  بشخصيتي  هتتمون 
بذلك تتعلقون يب وليس برسائل النور -املرتبطة بالقرآن الكريم- فأنا ال أحب نفيس... إنني 

(١) الذي كتبه  جالل الدين الرومي بالفارسية
(٢) ذكريات عن سعيد النوريس ص٨٧.
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الذكريات                                                                                     ٦٠٥ مــن  وراق    أ

وبعد ذلك مزق الصورة املرسومة  اخلوارق»...  تنتظروا مني شيئاً من  فال  ال يشء، أنا عدم، 
عىل الغالف ورماها يف سلة املهمالت.(١)

الباب املفتوح
ونوعيتها   النور  طالب  أعامل  كيفية  عن  تكلم  معنا،  جالس  واألستاذ  األيام،  أحد  يف 
: «أخي ليس هناك إنسان ال يفتح اهللا  وعن خدمتهم وعددهم وكميتهم، وعقّب كالمه قائالً
قلبه لإلسالم، فعىل الذين يعملون يف خدمة اإلسالم أن يكونوا ناهبني واعني، إذ اإلنسان يشبه 
قصراً ذا مائة باب، وال بد أن هناك باباً يدخل منه إىل ذلك القرص، ثم تفتح األبواب كلها. بيد 
أن منافقي  آسيا وزنادقة  أوروبا منذ ألف سنة يعملون باملكر والدسائس حتى أعموا عيون أبناء 
هذا الوطن وحجروا عىل عقوهلم، فصدوا تسعةً وتسعني باباً أمام اإلسالم إال باب الفطرة فهو 
. فاملؤمن بفراسته يمكنه أن يكشف الباب املفتوح، وعند الدخول من هذا الباب  مفتوح دائماً
ي اإلنسان بموازين رسائل  سوف تفتح األبواب املسدودة األخر ألجل اإلسالم. فإذا ما غذّ
اهللا  بإذن  فسينرشح  به  ومتسك  باإلخالص  وأخذ  األمور  يستعجل  ومل  لفطرته،  املالئمة  النور 
ومناقشة  االستعجال،  عىل  عمله  اإلنسان  بنى  ما  إذا  أما  لإلسالم.  املعادي  الشخص  قلب 
األمور اجلانبية واهتام الشخص املقابل، فهذا يعني أنه يتوجه إىل األبواب املسدودة فيتسبب يف 

غلق الباب املفتوح كذلك.
إن رسائل النور هتتم باملحاكامت العقلية، وأخذ األمور باملسلامت املنطقية والفطرية، ثم 

تأخذ بيد القارئ إىل دائرة اإلسالم الفسيحة.
وعىل غرار هذا الكالم كان األستاذ حيثنا ويشوقنا ويقينا من الشطط لنسعى خملصني يف 

أعاملنا ونخدم القرآن واإليامن.(٢)
الطالب األمثل يف خدمة القرآن

فطلب  الدرس،  يف  االشرتاك  يطق  مل  حتى  يوم  ذات  شديد  بمرض  األخ  زبري  أصيب 
منا أن نراعيه ونساعده. فدخلنا إىل األستاذ -أنا واألخ  صونغور- لتلقي الدرس منه، فسأل 

(١) ذكريات عن سعيد النوريس ص٨٧.

(٢) ذكريات عن سعيد النوريس ص٩٢.

009 SIYRAH ZATIYYE.indd   605009 SIYRAH ZATIYYE.indd   605 م 07:40:06   15/12/2011م 07:40:06   15/12/2011



٦٠٦                                                                                                            سيرة ذاتية   

األستاذ عن األخ  زبري: «أين هو؟» فأردنا أن نكتم مرضه عنه ونبني حجة أخر بأنه ذهب إىل 
س  احلجة. فغضب األستاذ وقال: «ال لن أدرّ إىل إقناع األستاذ هبذه  السوق! إال أننا مل نوفق 
غضباً  غضب  بزبري  جئناه  وعندما  كان».  حيثام  به  وايتوا  إليه  اذهبوا  حيرض  زبري،  مل  ما  درساً 
مهروالً  يأيت  جسده  فإن  إصبعه-  رأسه -وليس  قُطع  إذا  زبيراً  أن  أظن  وقال: «كنت  شديداً 
بال رأس يردد «رسائل النور.. رسائل النور».. لقد خيّب أميل بمرض مسّ إصبعه. إين أريد 
طالباً ال هيتم بيشء ولو قطعت يده كاملة وليست إصبعه. فلن تكون هذه األمور -وأمثاهلا- 
» مل يرتاجع قط عن  حجة للتقاعس عن هذه الدعوة املقدسة دعوة القرآن الكريم. إن «سعيداً
رسائل  يتطلب  النور.  لرسائل  لديه  ما  بكل  ضحى  بل  احلق  دعوة  سبيل  يف  برأسه  التضحية 

النور طالباً يفدوهنا بكل شئ يف سبيل إعالء كلمة اهللا.
ويف هذه األثناء خطر إىل قلبي - ما أعجب أمركم يا أستاذي! إنكم تعاتبون األخ  زبريا 
هبذا العتاب املر وهو مَن هو يف التضحية والفداء... إذن مل جتد رسائل النور حلد اآلن طالباً هلا. 

فتوجه األستاذ نحوي مبارشة وقال: «لقد وجدنا أنا ورسائل النور طالبنا املخلص».
نعم، كان األستاذ يريد أن يرشد طالبه يف شخص زبري.

وكان األستاذ بنفسه يتابع مراحل الطبع وينشغل مع ما ألف حول رسائل النور وكان 
فعالقة  االجتامعية،  املوضوعات  معه  يبحث  وكان  له.  ليقرأها  اجلرائد  بقراءة  يكلف  زبري 

األستاذ مع  زبري كانت ختتلف تماماً عن عالقته معنا.(١) 
الكمية ختدع

يف  وثابتني  ومضحني  وصبورين  صادقني  نكون  أن  دائماً  منا  يطلب  األستاذ  كان 
يف  النور  رسائل  يقرؤون  الذين  الطالب  عدد  كم   تر مرة: «يا  ذات  يل  قال  القرآنية.  اخلدمة 
». فقال: «يا للعجب، كنت أظن أن يف تلك املدرسة طالباً  مدرستكم؟» فأجبته: «سبعون طالباً
إن  : «أخي!  قائالً ومىض   ...«! شخصاً سبعون  بأهنم  تقول  ولكنك  النور  رسائل  يقرأ  واحداً 
الكمية دائماً ختدع اإلنسان، ولكن األهم هو النوعية، فلئن أصبحتَ وسيلة لتعريف رسائل 
فقد  إيامهنام  إلنقاذ  سبباً  وكنتَ  النور،  رسائل  عن  بفطرهتام  يبحثان  اثنني  شخصني  إىل  النور 

(١) ذكريات عن سعيد النوريس ص٩٣.
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الذكريات                                                                                     ٦٠٧ مــن  وراق    أ

أنجزت وظيفتك طوال حياتك الدراسية، فاإلخالص ليس يف الكمية بل يف النوعية، وهذه 
هي اخلدمة القرآنية.. ثم حدثتْ أحداث مل يبق منهم فعالً إالّ طالب واحد..!»

كان  شخص  ألي  الرسالة  تعط  «ال  يل:  وقال  يف  إسبارطة  األستاذ  التقيت  هذا  بعد 
بل  العشب.  األسدُ  يُعطَى  فال  اللحمَ  الحصانُ  يُعطَى  ال  فكام  جيدة،  معرفة  معرفته  بعد  إالّ 
مرات  عدة  النور  رسائل  أحد  منك  يطلب  مل  فإن  اللحم،  واألسد  العشب  احلصان  أعط 
إليها،  املاسة  باحلاجة  يشعر  من  الرسالة  نعطي  بل  كتب،  ببائعي  لسنا  فنحن  له،  تعطها  فال 

هلا».  والمتلهفَ 
هكذا كان األستاذ ينبهنا دائماً عىل األخذ باحليطة واحلذر يف مثل هذه األمور.(١)

اإليامن أوالً
يروي األستاذ  «عيل أوزك»(٢): «عندما قدمت إىل إسطنبول من  مرص وأنا  مازلت طالباً 
يف  منطقة «الفاتح»  يف  ساكناً  فوجدته  النوريس،  األستاذ  عن  استفرست  الرشيف،  يف  األزهر 
بيت خشبيّ قديم، ولد زياريت له يف غرفته رأيته متمدداً عىل فراشه -من املرض- سلمت 
عليه، فرد السالم، ولكن حينام أخربته بأن الشيخ  مصطفى صربي(*) خيصك بالسالم، جلس 

معتدالً وقال بتقدير وإكبار:
- وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته.. وماذا يقول األستاذ  مصطفى صربي؟

- سيدي األستاذ يسأل الشيخ  مصطفى صربي عن عدد طالبكم!
- يل مخسامئة ألف طالب وخادم للقرآن الكريم!

- يقول الشيخ  مصطفى صربي.. إذن ماذا ينتظر؟ وملاذا ال يبدأ بجهاد إسالمي مع هذا 
العدد من طالبه؟

وإن  اإليامن،  ييل  واجلهاد  اإليامن،  هي  دعوتنا  «إن  له:  قل  ثم  أوال،  له  سالمي  بلّغ   -
زماننا هذا هو زمان خدمة اإليامن ووظيفتنا هي اإليامن وخدمتنا تنحرص يف اإليامن..».

(١) ذكريات عن سعيد النوريس ص٩٤.
(٢) ذكريات عن سعيد النوريس ص٩٥. وهو أستاذ اللغة العربية وعميد املعهد اإلسالمي العايل يف  إسطنبول، له مؤلفات 

قيمة يف اختصاصه. 
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٦٠٨                                                                                                            سيرة ذاتية   
وعندما  اإليامن،  بخدمة  القيام  كيفية  وعن  إيامنية،  موضوعات  عن  بإسهاب  تكلم  ثم 

أردت املغادرة قام ليودعني فقبلت يده وودعته.
وملا رجعت إىل  مرص، زرت الشيخ  مصطفى صربي، وكان طريح الفراش، وقد أهنكه 
املرض وأدركته الشيخوخة، حدثته عام دار بيني وبني األستاذ النوريس يف تركيا،  فاستمع يل 
. ثم قال: «حقاً إن األستاذ النوريس هو املحق. نعم، إن ما قاله صدق وصواب، فقد وفقه  جيداً

اهللا يف مسعاه، أما نحن، فقد أخطأنا، حيث ثبت هو يف البالد ونحن غادرناها».
وهكذا استصوب  مصطفى صربي عمل بديع الزمان وقوله.

كرامة احلقائق اإليامنية
لقد بدأتُ أفهم سبب حدوث كرامات لبديع الزمان من خالل احلوادث التي مرت.

فالسبب األول هو أن بديع الزمان كان خادماً لإلسالم ويف ظروف صعبة وعصيبة جداً 
فيها  يستحيل  ظروف  إهنا  القول  يمكن  بل  اإلسالم،  خلدمة  تسمح  ال  صارمة  رشوط  وحتت 
عىل  تظهر  أن  اإلهلية  احلكمة  اقتضت  فقد  اخلدمة  هذه  وتدوم  تستمر  ولكي  لإلسالم.  العمل 

يده هذه الكرامات.
أما السبب الثاين فهو أنّ تعلّم اإلسالم يف تركيا أصبح  غري ممكن أو مستحيالً «طوال 
انعدام  إىل  حتماً  يؤدي  هذا  التعلم  وعدم   .«١٩٥٠ سنة  إىل  العرشينات  من  اعتباراً  قرن  ربع 
باإلسالم  ويستهينون  حيقرون  كانوا  الظروف  تلك  يف  الضاللة  إن  أهل  فحقاً  املعنوية.  احلياة 
له  تكن  مل  إن  والفقر  والشيخوخة  الغربة  يعاين  وهو  الزمان  كبديع  فشخصية  واملسلمني. 

كرامات فمن ذا يرتبط به وملاذا؟
قد  األغلب  يف  هم  األمر  بداية  يف  وثيق  برباط  به  ارتبطوا  الذين  األشخاص   تر لذا 
قد  النور   طالب  من  قسماً  أن   تر فلذلك  يده.  عىل  اهللا  ساقها  التي  الكرامات  هذه  جذبتهم 
من  به  يقوم  وما  الزمان  ببديع  ثقة  اإليامن  حفظ  عاتقهم  عىل  وأخذوا  وأعامهلم،  بيوهتم  تركوا 
أعامل من دون أن هيتموا ماذا سيصبح بمصريهم، فذهبوا معه إىل املحاكم وإىل السجون دون 

أن يعلموا ملاذا، وكيف، وأين؟..
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الذكريات                                                                                     ٦٠٩ مــن  وراق    أ

فإذا نظرنا إىل التاريخ احلديث فنادراً ما نر أشخاصاً حمظوظني كبديع الزمان تقتدي 
املستحيالت. وهنا أحب أن أوضح هذه احلقيقة أيضاً  به مجوع غفرية وهو يتقدمهم يف زمن 

فأقول:
إن احلقائق اإليامنية التي تطرحها رسائل النور من رضب األمثال واألدلة الثابتة تؤثر 
جواب  عن  طويلة  سنوات  منذ  أبحث  كنت  شخصياً  فأنا  الكرامات،  بدرجة  اإلنسان  عىل 
وأخيراً  مكان،  أي  يف  أجدها  أن  استطعت  فام  ذهني  يف  تدور  كانت  التي  األسئلة  بعض  عىل 
وجدهتا يف رسائل النور بشكل واضح ال غبار عليه وال ضباب. وإذا نظرنا اآلن إىل تاريخ 
وبيته  أهله  فقد ترك  كرامة.  ذاهتا  بحد  هي  عيشه  وأسلوب  نر أن حياته  الزمان  بديع  حياة 
فأمىض  دائماً  عينيه  أمام  املشنقة  وكانت  الشخصية،  ومنفعته  نفسه  إىل  بصلة  يمت  ما  وكل 
احلقائق  وتفهيم  احلق  قول  ألجل  نايف  والمَ السجون  يف  املديدة  حياته  من  طويالً  شطراً 
وقراءة  الزمان  بديع  جانب  إىل  دفعني  الذي  األساس  السبب  فإن  أنا  أما  للناس.  اإليامنية 
والعبو  واملخمورون  السكريون  هؤالء  يتجول  «ملاذا  أقول:  كنت  أنني  هو  النور  رسائل 
القامر بكل راحة واطمئنان وحرية بينام يظل خدام اإليامن والقرآن كبديع الزمان يف السجون 
أستطيع  ما  بكل  ألساعده  بيده  يدي  أضع  أن  عليّ  يتحتم  فإذن  هناك؟  كلها  حياته  ويقيض 

ومساندته».  مساعدته 
ففي عام ١٩٥٤-١٩٥٥ كنت أقوم بنرش رسائل النور بل حتى تلك التي أعجز عن 
قراءهتا(١) فالذين كنت أعطيهم من هذه الرسائل يقولون يل: «عمّ تبحث هذه الكتب؟» فأقول 
القراءة.  أستطيع  فال  أنا  أما  عليها،  والوقوف  قراءهتا  فيمكنكم  وعلامء  معلمون  «أنتم  هلم: 
ولكني سأحاول التعلم، فبديع الزمان خادم اإلسالم يف  السجن اآلن ونحن نقوم بمؤازرته. 
يغمرين  وأنا  األستاذ،  كتبه  ما  يل  يرشحون  بدورهم  كانوا  وقد  لنا».  وارشحوها  أنتم  فاقرؤوا 

الفرح والرسور.(٢) 

(١) حيث إهنا باحلروف العربية.
(٢) ذكريات عن سعيد النوريس ص٩٦، من إسامعيل  حكيم أوغلو - كاتب روائي إسالمي له مؤلفات كثرية.
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٦١٠                                                                                                            سيرة ذاتية   

قبلت اهلدية ولكن..
ذهبت إىل زيارة األستاذ سنة ١٩٥٣. وسألني عن  الشيخ طاهر (وهو من مدينة  بتليس) 
فأجبته أنه قد ارحتل إىل اآلخرة. فقام األستاذ من فراشه وأصلح من هندامه واستعد للدعاء. 
وقال: «اللهم أسعده برمحتك، إنه كان جيمع مؤلفايت عندما كان الناس ينفرون منها. إنه حافظ 
عليها بإخالص». ثم التفت إليّ وقال: «أرجو أن تكتب إىل أهله برقية عزاء باسمي حاملا تصل 

إىل هناك، وتبني فيها مشاركتي ألحزاهنم».
من  زوجاً  معي  أخذت  شهر»  «آق  يف  فندق  األستاذ  كان  عندما   ،أخر زيارة  ويف 
فقلت له: «أستاذي! أرجو أن تقبلها مني  هدية لألستاذ.  مدينة  «بتليس»  صنع  اجلوارب من 
هدية متواضعة، فهي من مدينة  «بتليس»! فأخذها بيده، ثم قال: لقد قبلت هديتك وأخذهتا، 

ولكن ألبسها أنت بدالً عني.(١)
*  *  *

(١) ذكريات عن سعيد النوريس ص٩٩.
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باسم مجيع طالب النور
سعيد  النوريس   
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نبذة عن بعض األعالم
 ابن حجر  اهليتمي:  (٩٠٩-٩٧٤ هـ) شيخ  اإلسالم أبو العباس، فقيه باحث مرصي، له 
تصانيف كثرية منها  «الفتاو اهليتمية» و«رشح األربعني النووية» و«حتفة املحتاج لرشح املنهاج» 

يف فقه الشافعية. و«رشح مشكاة املصابيح للتربيزي».
رشقي  جنوب  لوالية  «حكاري»  التابعة  يف «خان»   ولد  اخلاين:  (١٦٥٠-١٧٠٦م)  أمحد 
منها:  ودواوين  مؤلفات  له  فيها،  تضلع  حتى  القريبة   القر يف  اإلسالمية  العلوم  درس  تركيا، 
«نوبـهار» و«ممو زين» ويعدّ األخري من عيون األدب الكردي، ترمجه إىل العربية األستاذ الدكتور 
 حممد سعيد رمضان البوطي. نظم الشعر يف اللغات الكردية والفارسية والعربية والرتكية. تويف يف 

« بايزيد» ودفن فيها.
طائفة  وهي  «الدونمة»  طائفة  من  مشهور  صحفي  (١٨٨٨-١٩٧٢م)  ياملان:  أمني   أمحد 
هيودية تظاهرت باإلسالم، وبقيت متارس عقائدها اليهودية سراً، ولكوهنا متلك ركائز اقتصادية 
وسياسية قوية قامت بدور ختريبي كبري يف تركيا. وكان  سجل هذا الصحفي بالذات سجالً حافالً 
بالعمل ضد اإلسالم. منها مطالبته بتشكيل دويلة أرمنية يف تركيا، كام  طالب أن تقوم الواليات 
الذي   إىل  املستو تركيا  تصل  مل  حيث  شؤوهنا،  إلدارة  تركيا  عسكرياً  أراىض  باستعامر  املتحدة 
تستطيع فيه إدارة نفسها وكتب مقاالت عديدة يف مزايا دخول تركيا حتت  االحتالل األمريكي. 

أصدر جريدة «طان» ورأس حتريرها.!
سنة  والرتقي  االحتاد   حكومة  يف  للحربية  وزيراً  كان  (١٨٨١-١٩٢٢م)  باشا:   أنور 
أملانيا  إىل  هرب  العام.  هو  القائد  السلطان  كان  حيث  املسلحة  للقوات  العام  للقائد  ١٩١٣ونائباً 
يف  واستشهد  الروس   ملقاومة  جيشاً  وشكل  إىل  تركستان  ومنها  األوىل  العاملية  احلرب  انتهاء  بعد 

إحد املعارك.
بموالنا  املشهور  الشهرزوري  خالد  هو  (١١٩٠-١٢٤٢هـ)  الدين:  ضياء  البهاء  أبو 
خالد، جمدد عرصه، من أئمة الطريقة  النقشبندية، فاق علامء عرصه ىف العلم والتقو، ربّى كثيراً 
السيدة  «آسيا»  ورثتها  وجبته  يف  الشام.  توىف  الدهلوي.  عبداهللا  من  الدرس  تلقى  من  األولياء. 
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 نبذة عن بعض األعالم                                                                                      ٦١٣
واحتفظت هبا حتى أهدهتا إىل أحد طالب النور  يف «إسبارطة» ليسلّمها هدية إىل األستاذ النوريس 

الذي احتفظ هبا حتى وفاته.
بايرام يوكسل:  (١٩٣١-١٩٩٧م) ظل يف خدمة األستاذ حتى توفاه اهللا إثر حادثة سيارة 

لتُ ذكرياته عن األستاذ قبل وفاته بشهرين. رمحه اهللا رمحة واسعة. أليمة. وقد سجّ
قوة  يف  آية  كان  احلسيـن،  بن  أمحد  هو  -٣٩٨هـ)  (٣٥٨هـ  الزمان  اهلمذاين:   بديع 
كلها  القصيدة  فيحفظ  الشعر  يُنشد  كان  النفس،  وقوة  الذهن  وصفاء  احلفظ  ورسعة  الذكاء 
 . اً هزّ قلب  ظهر  عن  ها  يهزّ ثم  واحدة،  نظرة  كتاب  يف  األوراق  واخلمسة  األربعة  يف  وينظر 

باختصار)  ١٦١-٢٠٢ ص   ١ (عن معجم  األدباء 
النور.  قضايا  طالب  عن  للدفاع  نفسه  نذر  (١٩٢٦-١٩٩٢م)  (املحامي):   برق  بكر 
وكسب الدعو لصاحلهم يف أكثر من ألف قضية يف أنحاء  تركيا. له مقاالت كثرية يف الصحف 

وعرشات من املؤلفات.
التفتازاين:  مسعود بن عمر بن عبد اهللا  (٧١٢ أو٧٢٧-٧٩٣هـ) ولد بتفتازان بخراسان. 
فألف  املغول  بغزو  كسوفها  بعد  اإلسالمية  العلوم  إلحياء  سعى  والفقه،  واملنطق  العربية  يف  إمام 
كتبه  من  واملتقدمني.  العلامء  املتأخرين  بني  الفاصل  احلد  يعدّ  إنه  حتى  الكتب.  أمهات  من  كثيراً 
يف  «التلويح  وكتابه  و«املطول»..  النسفية»  العقائد  و«رشح  املقاصد»  و«رشح  املنطق»  «هتذيب 
كشف حقائق التنقيح» يف األصول رشح فيه كتاب «التوضيح يف حل غوامض التنقيخ» للعالمة 

 عبيد اهللا بن مسعود املحبويب (ت٧٤٧هـ). تويف يف سمرقند رمحه اهللا
توفيق الشامي (احلافظ):  (١٨٨٧-١٩٦٥م) من أوائل طالب النور  وكتاهبا، لقب باحلافظ 
وهو  هناك،  ضابطاً  كان  الذي  والده  بصحبة  بالشام  بقائه  لطول  وبالشامي  الكريم  القرآن  حلفظه 

املشهود له بالصالح والعلم والتقو، الزمَ األستاذ يف بارال ويف سجون أسكي   شهر ودنيزيل.
نورالدين،  حممد  اجلامي،  بن  أمحد  بن  الرمحن  هو  عبد  -٨٩٨هـ)  (٨١٧هـ  جامي:   مال 
وله  املائة.  تقارب  يف  هراة. له مؤلفات  النهر) وتويف  وراء  ما  بالد  جام (يف  يف  ولد  فاضل،  مفرس 
كتاب يف النحو، صنفه شرحاً لكتاب «الكافية البن احلاجب» خلص فيه ما يف رشوح الكافية عىل 
ويف  اليوم،  املتداول  وهو  الضيائية»  سامه «الفوائد  عنده  من  زيادات  مع  وأكملها  الوجوه  أحسن 

شأنه اعتناء عظيم. (كشف الظنون ٢ ص١٣٧٢، واألعالم ٣ ص٢٩٦).
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٦١٤                                                                                                            سيرة ذاتية   

  املال حبيب:  تتلمذ عىل األستاذ النوريس وكان كاتبه اخلاص فكتب «إشارات اإلعجاز»، 
يف  استشهد  حتى  حياته  طوال  والزمه   ،األخر األستاذ  ومؤلفات  «تعليقات»  كتب  قبل  ومن 

احلرب العاملية األوىل.
حسن فهمي:  صحفي معروف بمعارضته جلمعية االحتاد  والرتقي. تم اغتياله فوق جرس 

«غلطة» من قبل هذه  اجلمعية. وأثار اغتياله استياءً عاماً ونقمة ضد االحتاديني.
من  املئات  استنسخوا  الذين  مقدمة  يف  كان  (١٨٩٩-١٩٧٧م)  باشاق):   (آلتن  خرسو 
شهر  أسكي  سجون  يف  أستاذه  مع  حياته  معظم  وقىض  الظروف،  أحلك  يف  ونرشوها  الرسائل 
يف  اإلعجاز  إلظهار  النوريس  األستاذ  من  بتوجيه  مصحفاً  كتب  الذي  وهو  وأفيون  ودنيزيل 
يف  وتويف   ١٨٩٩ سنة  إسبارطة  يف  ولد  الواحدة.  الصفحة  يف  اجلاللة  السم  اللطيفة   التوافقات 

 إسطنبول سنة ١٩٧٧م رمحه اهللا رمحة واسعة.
خلويص حيياكيل:  (١٨٩٥-١٩٨٦م) من السابقني  الذين تتلمذوا عىل األستاذ النوريس 
يف  «بارال» وكان حينئذٍ ضابطاً برتبة نقيب، كان يبعث إىل أستاذه أسئلته وما  يُستفرس منه من أمور 

يت بـ«املكتوبات». عت هذه األجوبة بتوجيه األستاذ نفسه وسمّ إيامنية. جمّ
أصل  من   هولند مسترشق  آن  دوزي،  بيرت  رينهارت  هو  (١٨٢٠-١٨٨٣م)   دوزي:  
. وكان  س يف جامعاهتا نحو ثالثني عاماً فرنسى، بروتستانتى املذهب، مولده ووفاته يف ليدن، درّ
من أعضاء عدة جمامع علمية. قرأ آداب اللغات األوروبية، ثم انرصفت عنايته إىل العربية. أشهر 
عام  حتى  فجره  من  اإلسالم»  و«تاريخ  والفرنسية،  بالعربية  جملدين  ىف  «معجم  دوزي»  آثاره 

١٨٦٣، كتبه باهلولندية وترجم إىل الرتكية (األعالم للزركىل، ٣/٣٨ باختصار).
عىل  تتلمذوا  الذين  أوائل  من  متقاعد  عسكري  (١٨٨٦-١٩٧٥م)  بارودجي:   رأفت 
حاذقاً  كان  يف  إسطنبول،  توىل  اإلمامة  ودنـزيل.  شهر  سجن  اسكي  يف  والزمه  النوريس  األستاذ 

يف تعليم القرآن.
األستاذ  يد  عىل  تتلمذ  مدينة «وان»  يف  جليل  عامل  وهو  (١٨٧٢-١٩٥٢م)  رسول:   املال 

. النوريس رغم أنه يكربه سناً
زبري كوندوز ألب:  (١٩٢٠-١٩٧١م) ولد يف قضاء  «أرمنك» التابع لوالية «قونيا»، ظل 

عرش سنوات مالزماً لألستاذ ويف خدمته ليل هنار حتى وفاة األستاذ النوريس.
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 نبذة عن بعض األعالم                                                                                      ٦١٥
سعدي الشريازي:  (٦٠٦-٦٩٠ و٦٩٤هـ) هو مرشف الدين بن مصلح الدين من شعراء 
يف  لدراساته  استكماالً  بغداد  قدم  «شرياز»،  مدينة  يف  ولد  تعبيراً،  أرقهم  ومن  الكبار،  الصوفية 
سنة  ثالثني  قىض  الكيالين،  عبدالقادر  الشيخ  مريدي  من  كان  النظامية،  املدرسة  يف  الدين  علوم 
من عمره يف األسفار ونظم الشعر، وكتابه «كلستان-روضة الورد» مشهور، ترمجه الشاعر حممد 

الفرايت إىل العربية.
 سعيد حليم:  (١٨٦٣-١٩٢١م) كان رئيساً للوزراء عندما كان  أنور باشا وزيراً للحربية. 
جزيرة  إىل  فنفي  العاملية.  احلرب  يف  العثامنية  الدولة  بإقحامهم  رفقائه  من  وستني  سبع  مع  أدين 
 «مالطة» وظل فيها سنتني، ثم التجأ إىل إيطاليا حيث حظر دخوله إىل تركيا ومرص؛  إذ كانت حتت 

االحتالل البـريطاين. اغتاله شخص أرمني يف ١٩٢١/١/٦ قرب  روما.
إصدار  يف  بارز  دور  له  وكان  الرشقية،  يف  الواليات  دينياً  واعظاً  عمل  السنوسى:   الشيخ 

فتو اجلهاد ضد  اإلنكليز أثناء االحتالل.
الشيخ ضياء الدين:  هو ابن الشيخ  عبد الرمحن تاغي، كوفئ من قبل السلطان  رشاد بذراع 

صناعي فقدها يف احلرب مع مدالية تقدير. واملال عبداهللا من مريديه.
 طاهري موطلو:  (١٩٠٠-١٩٧٧م) ولد يف قضاء «أتايب» التابعة لوالية « إسبارطة»، وهو 

أحد طالب النور  املقربني لألستاذ النوريس.
يف  ثم   ١٩٠٤ جنيف  يف  االجتهاد  جريدة  أسس   (١٨٦٩-١٩٣٠) جودت:   اهللا  عبد 
القاهرة١٩٠٥ ثم يف  إسطنبول ١٩١١ له مؤلفات كثرية يف الدفاع عن الفكر املادي والدعوة إىل 
التغريب ترجم كتاب تاريخ اإلسالم لدوزي إىل الرتكية ،كان من املؤسسني جلمعية حمبي  اإلنكليز. 

ولكثرة استهزائه بالدين أحدثت الصالة عىل جنازته نقاشاً يف الصحافة.
عبد املجيد:  (١٨٨٤-١٩٦٧م) هو أصغر إخوة األستاذ النوريس. ترجم كثيراً من رسائله 
إىل اللغة العربية إال أهنا نرشت يف وقتها يف نطاق ضيق. وتَرجم إىل الرتكية رسائله العربية «إشارات 
يف  اإلسالمية  للعلوم  مدرساً  ثم  مفتياً  ثم  العربية  للغة  مدرساً  كان  العريب».  و«املثنوي  اإلعجاز» 

معهد األئمة واخلطباء واملعهد اإلسالمي يف قونيا.
عبد  الرمحن بن عبداهللا:  (١٩٠٣-١٩٢٨م) ابن شقيق األستاذ النوريس ولد يف «نورس»، 
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٦١٦                                                                                                            سيرة ذاتية   
ونرشه   ١٩١٨ عام  حتى  األستاذ  حياة  تاريخ  كتب  الفضل».  قرية «ذو  يف  ودفن  يف «أنقرة»  تويف 

بكتاب طبع يف  إسطنبول.
  Serdengeçti جملة   أصدر  جريء،  وكاتب  صحفي  يوكسل: (١٩١٧-١٩٨٣م)  عثامن 
(أي الفدائي) ما أصدر منها عدداً أو عددين إال وسيق إىل  السجن فام صدر منها طوال (١٩٤٧-

١٩٦٢) سو ٣٣ عددا. انتخب نائباً يف الربملان (١٩٦٥-١٩٦٩). له مؤلفات عديدة.
عيل (احلافظ):  (١٨٩٨-١٩٤٤م) هو من أوائل الذين تتلمذوا عىل يد األستاذ النوريس، 
يف  كثيراً  اسمه  يرد  اهلمة،  علو  ومن  اخلط  جودة  من  عليه  اهللا  أنعم  ملا  االستنساخ،  يف  دؤوباً  كان 

الرسائل. استشهد يف سجن دنيزيل من أثر التسمم.
املحفل  يف  البارز  العضو  «سالنيك»،  يف  ولد  (١٨٦٢-١٩٣٤م)  كراصوا:   عامنوئيل 
املاسوين ورئيس احلاخامني يف  إسطنبول والنائب عن  سالنيك. أد دوراً كبريا يف خلع السلطان 

عبد احلميد الثاين.
فضويل البغدادي:  (١٤٩٤-١٥٥٥م) شاعر عاش يف القرن السادس عرش امليالدي وهو 
من  والفارسية،  والعربية  الرتكية  اللغات  يف  ودواوين  أشعار  له  اآلذري،  العثامين  األدب  مؤسس 

أعامله املشهورة «ليىل وجمنون» اسمه احلقيقي: حممد.
محامياً ثم  السياسة، كان  يف  البارزين  رجال  اليونان  من  فنـزيليوس: (١٨٦٤-١٩٣٦م) 
أصبح  حمله.  وحلّ  قسطنطني  الوزراء  رئيس   ١٩١٠ سنة  يف  أسقط  كريت.  جزيرة  يف  الثوار  قائد 

سبباً لكثري من االضطرابات والقالقل يف البالد هرب سنة ١٩٣٥ إىل  باريس، وتويف هناك.
ولد  فقهائها،  كبار  ومن  املرصية،  الديار  مفتي  احلنفي:   املطيعي  حسني  بن  بخيت  حممد 
بالتدريس  واشتغل  يف  األزهر  وتعلم  صعيد  مرص،  من  ملحافظة  أسيوط  التابعة  بلدة «املطيعة»  يف 
عني  ثم  األفغاين،  الدين  بالسيد  مجال  واتصل  هـ،   ١٢٩٧ سنة  الرشعي  القضاء  إىل  وانتقل  فيه، 
مفتياً للديار املرصية سنة ١٣٣٣ هـ إىل ١٣٣٩ هـ، وله كتب قيمة. وتويف سنة ١٣٥٤هـ.. (انظر 

األعالم للزركيل ٢٧٤/٦)
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 نبذة عن بعض األعالم                                                                                      ٦١٧
«الرصاط  جملة  حترير  رأس  تركيا.  يف  اإلسالم  شاعر  (١٨٧٣- ١٩٣٦م)  عاكف:     حممد 
أنقرة.  يف  الربملان  يف  نائباً  وانتخب  االستقالل.  بحركة  التحق  الرشاد».  «سبيل  وجملة  املستقيم» 

أصبحت إحد  قصائده النشيد الوطني الرتكي. اشتهر بديوانه الشعري «صفحات».
يف  ست  سنوات  األستاذ  الزم  قسطموين.  يف  ولد  (١٩١٢-١٩٩٠م)  حممد  فييض: 
وعلم   تقو أفيون،  صاحب  يف   ١٩٤٨ وسنة  دنيزيل،    يف   ١٩٤٣ سنة  معه  وسجن  قسطموين 

يشار إليه.
فرنجي:  (١٩٢٩م) ولد يف قضاء «اينه كول» التابعة لوالية «بورصة»، تولّى أمور  حممد 

فه عىل األستاذ يف أوائل اخلمسينات.  نرش رسائل النور منذ تعرّ
 مصطفى صربي:  (١٨٦٩-١٩٤٥م) هو آخر من شغل منصب «شيخ  اإلسالم» للدولة 
العثامنية، له مؤلفات قيمة باللغة العربية منها: «موقف العقل والعلم والعامل من رب العاملني» ترك 
تركيا بعد  سقوط الدولة العثامنية. سكن يف  مرص وتويف عن عمر يناهز اخلامسة والثامنني رمحه اهللا 

رمحة واسعة.
مصطفى صونغور:  (١٩٢٩م) ولد يف قضاء «أفالين» التابعة لوالية «قرة بوك»، وهو الذي 
الزم األستاذ النوريس يف احلل والرتحال، وتتلمذ عليه حتى بلغ «الفناء يف رسائل النور» كام قال 

عنه األستاذ. وأودع اليه وإىل إخوة أفاضل أمانة إدارة طالب النور، أمدّ اهللا يف عمره وبارك فيه.
حممد الكفروي:  ولد يف قرية  «كفرة» التابعة  لـ«سعرد» واستقر أخيراً يف  بتليس وتويف فيها 

سنة ١٨٩٧م (١٣١٣هـ)
لوالية  قريبة  قرية  يف  ولد  صويف،  تركي  شاعر  (١٦١٨-١٦٩٤م)  املرصي:   نيازي 
منها:  ومؤلفات  شعر  ديوان  له  بـ«املرصي»  فلقب  الرشيف  يف  األزهر  دراسته  أكمل   «مالطية». 
مدارس  يف  اإلرشاد  توىل  اإلخوان..  هدية  اإلحسان،  وعوائد  العرفان  موائد  احلسنني،  رسالة 

إسطنبول العلمية.
دراسة  يف  تعمق  متعددة،  وزارية  مناصب  تقلد  (١٨٠٩-١٨٩٨م)  جالدستون:   وليم 
ألغى  مرات.  أربع  للوزراء  رئيساً  عيّن  بالكنيسة».  وعالقتها  «الدولة  األول  مؤلفه  فكان  الدين 

 الكنيسة اإليرلندية. (باختصار عن: املوسوعة العربية امليرسة)

009 SIYRAH ZATIYYE.indd   617009 SIYRAH ZATIYYE.indd   617 م 07:40:08   15/12/2011م 07:40:08   15/12/2011



009 SIYRAH ZATIYYE.indd   618009 SIYRAH ZATIYYE.indd   618 م 07:40:08   15/12/2011م 07:40:08   15/12/2011



009 SIYRAH ZATIYYE.indd   619009 SIYRAH ZATIYYE.indd   619 م 07:40:08   15/12/2011م 07:40:08   15/12/2011



009 SIYRAH ZATIYYE.indd   620009 SIYRAH ZATIYYE.indd   620 م 07:40:08   15/12/2011م 07:40:08   15/12/2011



فهرس اآليات
سورة آل عمران

كِيلُ    ١٥٩، ٢٦٤، ٣٢٣، ٣٩٢،  مَ الْوَ نِعْ بُنَا اللّٰه وَ سْ حَ
٤٥١، ٤٦٨، ٤٧١

تِ    ١٨٦ وْ ةُ الْمَ ائِقَ سٍ ذَ لُّ نَفْ كُ
نِينَ    ٥١٨ مِ ؤْ نتُم مُّ نَ إِن كُ لَوْ أَنتُمُ األَعْ وَ
يعاً    ٢١٩ مِ بْلِ اللّٰه جَ واْ بِحَ مُ تَصِ اعْ وَ

افِينَ    ٣٦٥، ٤٣٨ الْعَ يْظَ وَ ينَ الْغَ اظِمِ الْكَ وَ
رِ    ١٠٥ مْ فِي األَمْ هُ رْ اوِ شَ وَ

سورة إبراهيم
ارٌ    ٤١٥ فَّ انَ لَظَلُومٌ كَ نسَ إِنَّ اإلِ

سورة األحزاب
كَ    ٣٢٩ اجِ وَ َزْ يُّهَا النَّبِيُّ قُل ألِّ ا أَ يَ
سورة األنعام

مْ    ٣٤٣ يْهِ لَ نَا عَ تَحْ واْ بِهِ فَ رُ كِّ ا ذُ واْ مَ ا نَسُ لَمَّ فَ
١٠٢، ٤١٥، ٥٣٢، ٥٣٧     رَ رَ أُخْ زْ ةٌ وِ رَ ازِ رُ وَ زِ الَ تَ وَ

ابِسٍ    ٣٤٩ الَ يَ طْبٍ وَ الَ رَ وَ
سورة اإلسراء

بِيراً    ٣٧١ اً كَ وّ لُ ولُونَ عُ قُ ا يَ مَّ الَى عَ عَ تَ هُ وَ انَ بْحَ سُ
سورة البقرة
عونَ    ٣٨١ اجِ ـا إِلَيْهِ رَ إِنَّ ا للّٰه وَ إنَّ

ا    ١٧٦ بَ مَ الرِّ رَّ حَ لَّ اللّٰه الْبَيْعَ وَ أَحَ وَ
نُوا    ١٨٧ ين آمَ رِ الَّذِ بَشِّ وَ

مْ    ٣٧٦، ٣٩٦،  يْرٌ لَّكُ وَ خَ هُ يْئاً وَ واْ شَ هُ رَ ى أَن تَكْ سَ عَ وَ
٤٢٣، ٤٧١

دْ أُوتِيَ    ٢٧٥ قَ ةَ فَ مَ كْ تَ الْحِ ؤْ ن يُ مَ وَ
سورة التوبة

بِيَ اللّٰه    ٢٦٤، ٢٦٧، ٣٢٣، ٤٦١ سْ لْ حَ قُ اْ فَ لَّوْ وَ إِن تَ فَ

ةَ    ١٧٦ ضَّ الْفِ بَ وَ هَ ونَ الذَّ نِزُ كْ ينَ يَ الَّذِ وَ
واْ نُورَ اللّٰه    ٥١٢ ؤُ طْفِ ونَ أَن يُ يدُ رِ يُ
سورة الحجرات
ةٌ    ٣٨٥، ٥٦٥ وَ نُونَ إِخْ مِ ؤْ ا الْمُ إِنَّمَ
سورة الحديد

ضِ    ٢٣٦ َرْ األْ اتِ وَ اوَ مَ ا فِي السَّ بَّحَ للّٰه مَ سَ
سورة الحشر

وا اللّٰه    ٢١١ وال تكونوا كالذين نَسُ
سورة الرحمن

يَانِ    ١٣ تَقِ لْ نِ يَ يْ رَ جَ الْبَحْ رَ مَ
سورة الروم

يِي    ١١، ٢٧٦ يْفَ يُحْ تِ اللّٰه كَ مَ حْ ارِ رَ انظُرْ إِلَى آثَ فَ
يرٌ    ١١، ٢٣٦، ٢٧٦، ٢٨١ دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَى كُ وَ عَ هُ وَ

سورة الشمس
ا    ٢١٢ اهَ كَّ ن زَ لَحَ مَ دْ أَفْ قَ

سورة الشور
مْ    ١٠٥ يْنَهُ  بَ ورَ مْ شُ هُ رُ أَمْ وَ

سورة الطارق
ائِرُ    ١٣٣ رَ بْلَى السَّ مَ تُ وْ يَ

سورة الطور
إِنَّكَ    ١٩، ٣٩٥ بِّكَ فَ مِ رَ كْ بِرْ لِحُ اصْ وَ

سورة العنكبوت
مْ    ٤٢ نَّهُ يَ دِ وا فِينَا لَنَهْ دُ اهَ ينَ جَ الَّذِ وَ
سورة الفرقان

اهُ    ٢١١ وَ هُ هَ ذَ إِلَهَ نِ اتَّخَ مَ
سورة القصص

هُ    ٢١١، ٢١٢، ٢٦٧، ٢٦٨ هَ جْ الِكٌ إِالَّ وَ ءٍ هَ يْ لُّ شَ كُ
سورة المزمل
يباً    ١٥٩ انَ شِ لْدَ لُ الْوِ عَ ماً يَجْ وْ يَ
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٦٢٢                                                                                                            سيرة ذاتية   
سورة النجم

مْ    ٢١١ كُ سَ وا أَنفُ كُّ الَ تُزَ فَ
عَى    ١٧٦ ا سَ انِ إِالَّ مَ ِنسَ أَن لَّيْسَ لِإلْ وَ

سورة النحل
لِ    ٣٦٨ بُّكَ إِلَى النَّحْ ى رَ حَ أَوْ وَ

م    ٣٦٨ يكُ قِ ةً نُّسْ بْرَ امِ لَعِ مْ فِي األَنْعَ إِنَّ لَكُ وَ
نَابِ    ٣٦٩ األَعْ يلِ وَ اتِ النَّخِ رَ مِن ثَمَ وَ

سورة النساء
نِينَ    ٢١٦ مِ ؤْ لَى الْمُ انَتْ عَ ةَ كَ الَ إِنَّ الصَّ
م    ٣٢٩، ٥٥٨ ا طَابَ لَكُ واْ مَ انكِحُ فَ

ظِّ األُنثَيَيْنِ    ٣٢٦، ٣٢٩، ٣٣٣ ثْلُ حَ رِ مِ كَ لِلذَّ
نَ اللّٰه    ٢١١، ٢١٢ مِ نَةٍ فَ سَ نْ حَ ابَكَ مِ ا أَصَ مَّ

يْرٌ    ١٠٣ لْحُ خَ الصُّ وَ
واْ اللّٰه    ٥٢٢ نُواْ أَطِيعُ ينَ آمَ يُّهَا الَّذِ ا أَ يَ

سورة النور
ضِ    ٢٧٨ َرْ األْ اتِ وَ وَ مَ اللّٰه نُورُ السَّ
اةَ    ١٧٦ كَ ُوا الزَّ آت ةَ وَ الَ وا الصَّ أَقِيمُ وَ

سورة غافر
ي إِلَى اللّٰه    ٣٣٥ رِ ضُ أَمْ أُفَوِّ وَ
حاً    ١٩٧ رْ انُ ابْنِ لِي صَ امَ ا هَ يَ
سورة فاطر

١٠٢، ٤١٥، ٥٣٢، ٥٣٧     رَ رَ أُخْ زْ ةٌ وِ رَ ازِ رُ وَ زِ الَ تَ وَ
سورة محمد
وا    ٥١١ دُّ صَ وا وَ رُ فَ ينَ كَ إِنَّ الَّذِ
وا    ٥١١ نُوا أَطِيعُ ينَ آمَ يُّهَا الَّذِ ا أَ يَ
سورة هود

تَ    ١٧٦ رْ ا أُمِ مَ مْ كَ تَقِ اسْ فَ
سورة يس
م أجراً    ٤٦ ن ال يسئَلُكُ اتّبعوا مَ

فهرس األحاديث الشريفة
األمثل  ثم  الصالحون  ثم  األنبياء  بالء  الناس  أشد 

فاألمثل    ١٧
تفكر ساعة خير من عبادة سنة  ٢٠٨

تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم األمم  ٥٥٨
حب الدنيا رأس كل خطيئة    ١٨٩
خير الناس أنفعهم للناس   ٥٥٩
دع ما يريبك إلى ما ال يريبك   ٦٩

العلماء ورثة األنبياء    ٤١
عليكم بدين العجائز   ٥٩

هبَانِيَة في اإلسالم    ٥٥٨ ال رُ
لِدوا للموت وابنوا للخراب    ٢٣٥
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فهرس األسماء
أ

آدم عليه السالم   ٢٦٧، ٥٣٥
أبو الضياء    ١٤٠

أحمد أمين يالمان    ٥٢٠، ٦١٢
أحمد الخاني    ٦٩، ٦١٢
أحمد بن حنبل    ٣٨١

أحمد حمدي    ٤٨٩، ٤٩٠، ٤٩١
أحمد فيضي    ٥٤٧

أديب إبراهيم الدباغ    ٢٣، ٢٥٥
أرسطو    ١٩٥
أسيد    ٥٨٢

أشرف أديب    ٢٠، ١٧٤، ٤٦٥، ٥١٣
أفالطون    ١٩٥
أقجورة    ٢٥٥

أمين جايجي    ١٥
أنترانيك    ١١٦

 ،٦١٢  ،٣٣٨  ،١٦٣  ،١٥٢  ،١٥٠  ،١١٧ باشا     أنور 
٦١٥

أورخان    ١٣٢
أويس القرني    ٤١٩، ٥٨٦

أيوب    ١٩٠
إبراهيم الدسوقي    ٥٨٥

و    ١١٢ إبراهيم تمّ
إسرافيل    ١٠٩

إسماعيل حقي    ١٦٥، ١٧٥

ابن سينا    ١٩٥
اإلمام األعظم    ٣٨١

٦٩    االبر
االرموي    ٨٣
اورباي    ٢٣١

ب
باش اوغلو    ٩٠

باقل    ٥٥٥
بايرام يوكسل    ٤٨٧، ٤٨٧، ٥٤٠

بكر برق    ٥٢٨
بوت وود    ١٧٥

ت
التفتازاني    ٧٠، ٢٨٠
تحسين    ٨١، ٢١٤
تكين آلب    ٢٥٥

ج
الجامي    ٧٣، ٦١٣

الجرجاني    ٦٩
الجاللي    ٢٩، ٥٨، ٦٨
الجنيد البغدادي    ٥٨٥

جايالن    ٥٤٩
جبريل    ٥٩٤

جرجيس    ٥٣٢
جالل الدين الرومي    ٢٧١، ٦٠٤

جالل بايار    ٤٩٢
جمال الدين األفغاني    ٨٠، ٨١، ٦١٦

جنكيز خان    ٥٩٤
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ح

الحافظ علي    ٢٨٩، ٢٩٣، ٣٨٠، ٣٨٢
الحسن    ٦١، ٤١٩
الحسين    ٦١، ٤١٩

حسن فهمي    ٩٠، ١٣١، ٦١٤
حسني    ٦١، ٥٣٩، ٥٤٠، ٥٤٢، ٥٤٣، ٥٤٤، ٥٤٦، 

٥٤٨
حسين باشا    ١٤٥، ٢٤٢، ٢٤٣

حكيم اوغلو    ٦٠٩
حلمي    ٣٥٠

حلمي آريجي    ٥٦١
حلمي اوران    ٤٢٨

حمدي ألماليلي    ١٦٥
حمزة    ١٤١، ١٤٧
حيدري زادة    ١٧٥

خ
خانم    ٥٨، ٥٩

خسرو    ٢٧٨، ٢٧٩، ٤٧٣، ٤٧٤
خضر    ٦٢

خلوصي    ١٢، ٢٨٥
خوارزم شاه    ٥٣٣، ٥٩٤

خورشيد باشا    ١٣٥
د

الدجال    ٩١، ١٨٠، ٢٣١، ٣٦٧، ٣٧٢، ٣٧٥
دانشمند (إسماعيل)    ١٢٨

درية    ٥٩
دنجر قورقماز    ٥٣٢
دوزي    ٣٩٢، ٦١٤

ر
الرباني    ١٨٠، ١٩٢، ١٩٣، ١٩٤، ١٩٨، ٢٠١

 ،١٨٤  ،١٥٧  ،١٢٠  ،١١٨  ،٦٧ الكريم     الرسول 
٢٨٦، ٤٨٨

رأفت    ٢٧٨، ٤٧٤
رشاد    ٣٢، ١١٢، ١٤٣، ٢٤٢، ٥٧٢، ٦١٥

رشان    ٦٢
رفعت    ٣٥١
روحي    ٢٩٥

ز
زبير    ٢٣١، ٤٩٢، ٥٣٩، ٥٤٠، ٥٤٢، ٥٤٣، ٥٤٤، 
 ،٦٠٣  ،٦٠٢  ،٥٩٦  ،٥٩٣  ،٥٤٨  ،٥٤٧  ،٥٤٦  ،٥٤٥

٦٠٥، ٦٠٦
زين العابدين    ٤١٩

س
السبكي    ٦٩

السفياني    ١٨٠، ٣٧١
السلطان سليم    ٨١، ٩٤

السيد البدوي    ٥٨٥
السيوطي    ٧٣، ١٨٩

سعيد الجديد    ٣٤، ١١٣، ١٤٠، ١٥١، ١٧٩، ١٨٠، 
 ،٢٣٩  ،٢١٤  ،٢٠٨  ،٢٠٧  ،٢٠١  ،٢٠٠  ،١٩٤  ،١٨٢

٢٤٦، ٢٩٩، ٣٣٨، ٤٤٨، ٤٥٧
سعيد القديم    ١٠٠، ١٤٠، ١٤٦، ١٥١، ١٨٢، ١٩٢، 
 ،٢٠٨  ،٢٠٧  ،٢٠٢  ،٢٠١  ،٢٠٠  ،١٩٨  ،١٩٤  ،١٩٣
 ،٣٣٨  ،٣٠٠  ،٢٦٠  ،٢٤٦  ،٢٤١  ،٢٣٧  ،٢١٤  ،٢٠٩

٤٤٨، ٤٨٦، ٥٥٧، ٥٦٥، ٥٨٨، ٥٨٩
سعيد الكردي    ١٤٤، ٣٠٨
سعيد حليم    ١١٦، ٦١٥
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سليمان    ٢٥٩، ٢٧٨، ٢٨٢

سني الدين باشاق    ٥٠٧
سهيل باشا    ١١٩

ش
الشافعي    ٦٩، ١٠٢، ٢٤٤، ٣٠٠، ٣٦٦، ٥٥٦

الشيخ السنوسي    ٢٢٠، ٢٣١
الشيخ بخيت    ٣١، ١٠٨

 ،٣٢٤  ،٢٥٠  ،٢٤٣  ،٢٤٢  ،١٤٥  ،٦ سعيد     الشيخ 
٣٣٨، ٣٨٦

الشيخ سليم    ٣٢، ١٤٥
الشيخ صادق    ١١٩

الشيخ ضياء الدين    ٧١، ٣٩٩
الشيخ طاهر    ٦١٠

شرف الچ    ٥٠٧، ٥١٢
شفيق باشا    ٣١، ٩٧، ٩٨

شكر آغا    ٨٥
شكران واحدة    ٢٣

شكري قايا    ٣١٧، ٣١٨، ٣٤٠
شوكت دميرآي    ٢٥٦

شيخ اإلسالم    ٤٣، ١٦٣، ١٦٥، ١٦٦، ١٧٤، ١٧٥، 
١٨٥، ٤٦٥، ٦١٢، ٦١٧
ص

الصديق األكبر    ٥٥٩
صادق    ٣٥٠
صبغة اللّٰه    ٦٣

صالح الدين    ١١١، ٣٥٠
صونغور  ٥، ١٩، ٢٢، ٨٩، ١٠٠، ٤٨٩، ٤٩١، ٥٢٠، 

٥٥٢، ٥٧٦، ٥٨١، ٥٨٤، ٥٩٠، ٦٠٢، ٦٠٥

ض
ضيا باشا    ٤٨

ط
الطوخي    ٦٩
طاهر باشا    ١١

طاهري    ٩، ٥٣٩، ٥٤٠، ٥٤١، ٥٩٢، ٥٩٣، ٦١٥
طه النهري    ٦٣

ع
عثمان  رضي اللّٰه عنه   ٢٧٨

علي  رضي اللّٰه عنه    ٦١، ١١١، ٣٠٨
عمر رضي اللّٰه عنه    ١١١، ٤٤٥

عاصم    ٣٠١، ٣٠٢
 ،١١٩  ،١١٢  ،١٠٣  ،١٠٢  ،٩٢ الثاني     الحميد  عبد 

٢٤٢
 ،٢٦٦  ،٢٦٥  ،١٨١  ،١٦٥  ،٦١  ،٦٠ الرحمن     عبد 

٢٦٧، ٥٠٧، ٥٠٨، ٥١٢، ٦١٣، ٦١٥
عبد الرحيم زابصو    ١٥٧
عبد العزيز    ١١٢، ١٧٥

عبد العزيز جاويش    ١٧٥
عبد القادر بادللي    ٦٢

عبد الكريم    ٨٠
عبد اللّٰه    ١٠، ٥٩، ٦٥، ٦٦، ٧٠، ٧١، ١٦٦، ٢٨٩، 

٣٢٥، ٣٩٩
عبد اللّٰه جاويش    ٢٨٩
عبد اللّٰه جودت    ٣٢٥

عبد المجيد    ٦٠، ٨١، ٩٢، ٩٧، ٥٤٨، ٥٤٩، ٥٦٨
عبد الوهاب    ٦٩

عبيد    ١٥٤، ٤١٦، ٤٩٥، ٦١٣
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٦٢٦                                                                                                            سيرة ذاتية   
عثمان يوكسل    ٥١٧

عصمت اينونو    ٢٥٢، ٢٩٥
علي أوزك    ٦٠٧
علي رضا    ٣٨٩

علي صعاوي    ٨١
علي همت بركي    ٩١

عمانوئيل كراصو    ١١٢
عمر أفندي الواعظ    ٥٤٧
عمر بن عبدالعزيز    ١٠١
عوني عمر    ٢٩٦، ٥١٣

عيسى    ٩١، ٣٦٠
غ

اإلمام الغزالي    ٤٥، ٦٩، ٢٠١، ٣٦٤
الغزي    ٦٩

الغوث الخيزاني    ٦٣
ف

الفارابي    ١٩٥
الفيروزآبادي    ٧٧
فاروق رسول    ٢٣

فتاح آغا    ٧٧
فرا مروز    ٨٣
فرعون    ١٩٧

فضولي    ٢٠٤، ٢٣٩
فطنة    ٥٤١

فنـزيلوس    ١١٦
فوزي باشا    ٢٤٥

فيضي    ٨، ١٥، ١٨، ٣٥٠، ٣٥٥، ٣٨١، ٤٠٩، ٥٤٧، 
٦١٧

ق
 ،١٦٣  ،١٥٧  ،١٥٢  ،١٥٠  ،١١٧  ،٤٨ العام     القائد 

١٧٤، ١٨٥، ٣٣٨، ٤٦٥، ٦١٢
القائد الياباني    ٣١، ٩١

القطب األعظم    ٧١، ٣٦٦
القيصر    ١٥٧، ١٥٨

قارا علي    ٢٥٤
ك

الكرماني    ٦٩
كاظم قره بكر    ٢١٥، ٢٣١

كمال طان أر    ٣٤٢
ل

المارتين    ٤٧
م

 ،٣٢٣  ،٣١٣  ،٣٠٥  ،٢٢٣  ،٢٢٢ العام     المدعي 
 ،٣٤١، ٣٧١، ٤٠٨، ٤٤٨، ٤٥٥، ٤٨٧، ٥٠٨، ٥٠٩

٥١٠، ٥١١، ٥١٢، ٥١٦، ٥٢١، ٥٣٢، ٥٣٧
المال حبيب    ١٤٤، ١٤٥، ١٤٩، ١٥٠، ٦١٤

المال صالح    ٧٩
المال علي الصوران    ٧٣

المال فتح اللّٰه    ٢٩، ٧٣، ٧٤
المال محمد أمين    ٦٦

المهدي    ٦٢
محسن آلو    ١٠٢

محمد الكفروي    ٨٤
محمد زهدي    ٣٨٣

محمد سعيد رمضان    ٦١٢
محمد شفيق    ١٤٧
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ــارس                                                                                     ٦٢٧ ــه ــف ل  ا
محمد عاكف    ١٦٥، ٦١٦

محمد عبده    ٨١
محمد فرنجي    ٥٢١
محمد مراد    ١٩٤

محمود الثاني    ١٣٢
مدني    ٢٤٢

مدير األمن    ٤٠٨، ٤٣٧، ٥٤٧
مصطفى األقرع    ٧٩
مصطفى باشا    ٣٠

مصطفى صبري    ٤٣، ١٦٥، ٦٠٧، ٦٠٨، ٦١٧
 ،٢٢٠  ،٢١٥  ،٢١٤  ،١٧٤  ،١٤٥ كمال     مصطفى 
 ،٢٢١، ٢٢٣، ٢٢٤، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٣١، ٢٤٩، ٢٥٠
 ،٢٥١، ٣٧٥، ٣٨٦، ٤٢٨، ٤٣٤، ٤٦٥، ٥٢٣، ٥٧٢

٦٠١
مال حميد    ٥٤٨، ٥٨٩، ٢٤٢

مال رسول    ٥٨٦، ٥٨٩
مال زاهد المالزكردي    ٦٢

ممدوح    ١٤٩
مهري حالو    ٥٠٦
موسى بك    ١٥٣

موسى كاظم    ١٦٣
موالنا خالد    ١٨، ٦٣، ٣٩٨

مير حسن ولي    ٦٨
ميرزا    ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٢، ١٩٣

ن
النووي    ٦٩

نامق كمال    ٨١
نجم الدين شاهين أر    ٢١، ٦٢، ٢٤٥، ٢٥٦، ٥٨٢

نظيف    ٣٥٠، ٥٤٣
نور الدين    ٢٧٧، ٣٧٦

نور محمد    ٢٩، ٦٦، ٢٧٧
نوري    ٢٧٨

 ،٥٢٤  ،٤٨٢  ،٣٧٥  ،٣٥٠  ،٢٧٧  ،٦٢  ،٥٧ نورية    
٥٢٥، ٥٥٩، ٥٦٧، ٥٧٦

نوزاد طان دوغان    ٣٧٣
نيازي المصري    ١٥٩، ١٨٣، ١٨٤، ٦١٧

نيقوال نيقوالفيج    ١٥٧، ١٥٨
هـ
الهمذاني    ١٩٣، ٦١٣

الهيتمي    ٦٩، ٥٥٦، ٦١٢
و
وحيد الدين    ١٠٠، ٢٥١

وزير التربية    ٣٧٦
وزير الداخلية    ٣٥، ٢٩٥، ٣١٧، ٣١٨، ٣٤٠، ٤٠٨، 

٤١٠، ٤٢٨
وزير المستعمرات    ٣٠، ٨٨، ٣٠٣، ٥٦٣

ي
يونس    ٥٨٥، ٥٨٦
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٦٢٨                                                                                                            سيرة ذاتية   

فهرس األشعار واألمثال 
والحكم
أضاع المشيتين    ١٢٦

أعوذ باللّٰه من الشيطان والسياسة    ٢٣٧، ٣٠٦
أنت في دار الحكمة فاطلب طبيباً يداوي قلبك    ١٩٣

إذا محاسني الالتي أدلّ بها    ١٣٤
جيبَةٍ    ٨٨ لِّ عَ دُ كُ ري قَصْ إليّ لَعَمْ

إن كان رفضاً حب آل محمد    ١٠٢
إنما الحيلة في ترك الحيلة    ٣٢٢

كمه    ٢٠٦ بْض حُ حكيمُ القضايا نحن في قَ
ديوانه را قلم نيست    ٩٧

شرعت بتوحيد اإلله مبسمال    ٢٠٦
فيا ليتَ الشبابَ يعودُ يوماً    ١٨٨

كلما حنَّ الوصــال    ٢٠٤
تْ    ٢٣٤ دَ جَ ا وَ بَابِ مَ ةُ األحْ قَ ارَ فَ الَ مُ لَوْ
ن آمن بالقدر أمِن من الكدر    ٣٨٥ مَ

هن زي ببف دَيري فه تين    ٢٤٢
وتصغر في عين العظيم العظائم    ٤٤

د القبلة    ١٩٤ وحّ
وعيني قد نامت بليلِ شبيبتي    ١٨٥

وفي كل شئ له آية    ٢٠١
نْ عائبٍ قوالً صحيحاً    ٩٧ وكَم مِ

ر    ٤٠ وليس على اللّٰه بمستنكَ
يْننا    ٢٣٧ طَ بَ سّ ونحن أُناسٌ ال تَوَ

فهرس األماكن
أ

١٣٧    آدا بازار
آسيا    ٥، ١٨، ١٠٧، ١٢٧، ١٣٧، ١٣٨، ٣١٥، ٣٢٠، 

٤٤٩، ٥٥٢، ٥٦٤، ٥٦٥، ٥٦٦، ٦٠٥، ٦١٢
٦٨    آغر

 ،٤٤٨  ،٤٤٠  ،٤٣٥  ،٤٠٨  ،٢٩٥  ،٣٧  ،٣٦ آفيون    
 ،٥٢٤  ،٤٨٩  ،٤٨٧  ،٤٦٥  ،٤٦٢  ،٤٥٤  ،٤٥١  ،٤٥٠

٥٢٧، ٥٣١، ٥٤٧، ٥٨٥، ٥٩٢، ٥٩٣، ٦١٧
آق جامع    ٣٤١
أرجش    ٢٤٤
أرضروم    ٥٨
أرغاني    ٦١
أرمنك    ٦١٤
أرواس    ٦٨

أسكي شهر    ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٧٦، ٢٩٥، ٢٩٦، ٣٤١، 
 ،٣٨٣  ،٣٥٥  ،٣٥٠  ،٣٤٨  ،٣٤٧  ،٣٤٥  ،٣٤٣  ،٣٤٢
 ،٤٥٨  ،٤٥٤  ،٤٤٨  ،٤٤٧  ،٤٤٦  ،٣٩٨  ،٣٩٠  ،٣٨٩

٤٩٦، ٤٩٩، ٥٢٠، ٥٢٤، ٥٨٠، ٥٩١، ٦١٣
أسيوط    ٦١٦

أطنة    ٣٨
أمريكا    ٤١٢، ٥٧٦

أميرداغ    ٩، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٦٠، ٦٥، ٨٣، ٨٨، ٩٠، 
 ،٤١٤  ،٤١٣  ،٤١١  ،٤١٠  ،٤٠٩  ،٤٠٨  ،٤٠٦  ،٤٠٥
 ،٥٢٤  ،٥٢٠  ،٤٩٢  ،٤٨٩  ،٤٧٠  ،٤٦٧  ،٤٦٦  ،٤٤٨
 ،٥٨٢  ،٥٧٨  ،٥٦٤  ،٥٤٩  ،٥٤٣  ،٥٤١  ،٥٣٢  ،٥٣١

٥٩١
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ــارس                                                                                     ٦٢٩ ــه ــف ل  ا
أنطاليا    ٣٥

 ،١٠٥  ،٩٩  ،٣٨  ،٣٧  ،٣٦  ،٣٥  ،٣٤  ،١٠ أنقرة    
 ،٢٢٣  ،٢٢١  ،٢١٥  ،٢١٤  ،١٨٠  ،١٧٥  ،١٧٤  ،١٤٠
 ،٣١٦  ،٣٠٥  ،٢٩٩  ،٢٩٨  ،٢٤٩  ،٢٣١  ،٢٢٧  ،٢٢٦
 ،٣٧٦  ،٣٧٥  ،٣٧٣  ،٣٧٢  ،٣٣٨  ،٣٣٧  ،٣٣٣  ،٣١٧
 ،٤٤٠  ،٤٠٩  ،٤٠٨  ،٤٠٦  ،٤٠٤  ،٣٩٣  ،٣٩٠  ،٣٨٩
 ،٤٧٠  ،٤٦٩  ،٤٦٥  ،٤٦٤  ،٤٦٣  ،٤٥٨  ،٤٥٤  ،٤٥٠
 ،٥٥٥  ،٥٣١  ،٥٢٨  ،٥٢٧  ،٥٢٤  ،٥١٩  ،٤٩٤  ،٤٩٢

٥٧٣، ٥٧٤، ٥٧٨، ٦١٧
 ،٥٤٤  ،٥٤٣  ،٥٤٠  ،٥٣٩  ،٥٢٤  ،٣٨  ،١٠ أورفة    

٥٤٥، ٥٥٠
أوروبا    ٨٨، ١٠٧، ١٠٨، ١١٠، ١٢٦، ١٢٧، ١٣٧، 
 ،٣١٣  ،٣١١  ،٣٠٤  ،٣٠٣  ،٣٠٠  ،٢١٨  ،١٦٨  ،١٦٣
 ،٣٣٨  ،٣٣٦  ،٣٣٥  ،٣٣٤  ،٣٣١  ،٣٢٩  ،٣٢٧  ،٣٢٥

٣٥٩، ٣٧٦، ٥٣٥، ٥٦٤، ٥٦٨، ٥٧٠، ٦٠٥
إرتَميت    ١٤٣

إسپارطة    ٩، ١٤، ٣٥، ٣٧، ٣٨، ٢٤٦، ٣٠١، ٣١٥، 
 ،٣٧٢  ،٣٧١  ،٣٥٦  ،٣٤٥  ،٣٤٠  ،٣٣٧  ،٣٣٤  ،٣٢٤
 ،٥٣١  ،٥٢٨  ،٥٢٦  ،٥٢٥  ،٥٢٤  ،٤٩٩  ،٤٨٩  ،٤٠٩
 ،٥٧٤  ،٥٥٠  ،٥٤٥  ،٥٤٤  ،٥٤٣  ،٥٤١  ،٥٤٠  ،٥٣٩
 ،٦٠٤  ،٦٠٣  ،٦٠٢  ،٥٩٨  ،٥٩٣  ،٥٨٣  ،٥٨٢  ،٥٨١

٦٠٧، ٦١٥
إسپاريت    ٥٧، ٦٤

 ،٣٨  ،٣٧  ،٣٤  ،٣٣  ،٣٢  ،٣٠  ،١٩  ،١٠ إسطنبول    
 ،١٠١  ،٩٨  ،٩٧  ،٩٤  ،٩٣  ،٩٢  ،٩١  ،٩٠  ،٨٩  ،٥٨
 ،١٢٨  ،١٢٦  ،١٢٢  ،١١٩  ،١١٧  ،١١٥  ،١٠٩  ،١٠٢
 ،١٥٩  ،١٥٥  ،١٤٣  ،١٣٩  ،١٣٨  ،١٣٧  ،١٣٤  ،١٢٩
 ،١٩٠  ،١٨٧  ،١٨٥  ،١٨١  ،١٧٥  ،١٧٤  ،١٦٥  ،١٦٣
 ،٢٤٥  ،٢٤٤  ،٢٣١  ،٢١٥  ،٢٠٣  ،١٩٤  ،١٩٢  ،١٩١
 ،٥١٧  ،٤٨٦  ،٤٦٥  ،٣٦٥  ،٣٣٧  ،٣٠١  ،٢٨٩  ،٢٥٢
 ،٦٠٧  ،٥٨٩  ،٥٧٤  ،٥٦٦  ،٥٦٢  ،٥٥٦  ،٥٣١  ،٥٢١

٦١٤، ٦١٥، ٦١٦

ارضروم    ١٤٤، ١٤٩، ٢٤٤
ازمير    ٣٢

اسكي شهر    ٣١٧، ٤٠٩، ٦١٤
 ،٦٠٧  ،٥٧٥  ،٥٧٤  ،٥٧٣  ،٥٦٧  ،٥٦٤ األزهــر    

٦١٦، ٦١٧
٥٤٢    المان پنار
اولو جامع    ٥٤٨
اولو قشلة    ٥٤٢

اياستافانونس    ١٢٩
ب

البسفور    ١٩٢، ٢٠٤
البالد العربية    ١٣٩
البلقان    ١٤٣، ٥٣٥

البوسنة والهرسك    ١١٩
باتنوس    ٢٤٤

 ،٢٤٧  ،٨٤  ،٦١  ،٣٧  ،٣٥  ،١١  ،١٠  ،٨  ،٦ بارال    
 ،٢٦٥  ،٢٦٢  ،٢٦١  ،٢٦٠  ،٢٥٩  ،٢٥٦  ،٢٥٥  ،٢٤٩
 ،٣٠٤  ،٣٠١  ،٢٩٩  ،٢٩١  ،٢٨٩  ،٢٧٥  ،٢٦٨  ،٢٦٧
 ،٦٠٣  ،٥٨٥  ،٥٢٨  ،٥٢٦  ،٥٢٥  ،٥٢٤  ،٣٢٤  ،٣٢١

٦١٣، ٦١٤
باريس    ٦٥، ٦١٦

باشيد    ٨٦
باطوم    ١٣٨

باقرگوي    ١٢٨
باكو    ١٥٧

باني خاني    ٧٨
بايزيد    ٢٩، ٣١، ٥٨، ٦٨، ١١٨، ١٣٥، ١٨٥، ١٨٧، 

٦١٢
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٦٣٠                                                                                                            سيرة ذاتية   
بتليس    ٣٠، ٥٧، ٥٨، ٦٩، ٧٠، ٧٥، ٨١، ٨٢، ٨٣، 
 ،١٥٤  ،١٥٣  ،١٥٢  ،١٥٠  ،١٤٩  ،١٤٦  ،١٤٥  ،١٣٨

١٥٥، ٥٦٧، ٥٧٢، ٥٧٣، ٦١٠، ٦١٧
برج بابل    ١١٧

برمس    ٦٦
بغداد    ٦٩
بلكان    ٦٢

بوردور    ٣٤، ٣٥، ٦٠، ٢٤٣، ٢٤٥، ٢٤٦
بيت الشباب    ١٤٥، ٢١٧، ٥٦٣

بيرو    ٧٩، ٨٠
بيروت    ٣٢، ٨٨، ١٤٣

پاسينلر    ١٤٩
ت

التكايا    ٩٥، ٢٥٠، ٢٥١، ٥٧١
تاغ    ٢٩، ٦٦

تركستان    ٦١٢
تركيا    ٥، ٢٠، ٩٠، ١١٥، ١١٦، ٢١٤، ٢٥٣، ٢٥٥، 
 ،٥١٩  ،٥٠٠  ،٤٨٢  ،٤٠٩  ،٣٥٣  ،٣٢١  ،٣٠٧  ،٢٥٦
 ،٦١٦  ،٦١٥  ،٦١٣  ،٦١٢  ،٦٠٨  ،٥٤٩  ،٥٢٧  ،٥٢٠

٦١٧
تفليس    ٣٢، ١٣٨، ١٥٥
تل الشيخ صنعان    ١٣٨

تل يوشع    ٣٤، ١٨٠، ٢٠٤
تيللو    ٣٠، ٧٦

ث
ثكنة عسكرية    ١٤٦

ج
الجامع األموي    ٣٢، ١٤١

الجزيرة    ٧٨
 ،٣٠٤  ،٢٧٨  ،٢٧٢  ،٢٢٩  ،١٠٩  ،٥٩  ،٥٠ الجنة    

٣٤٥، ٣٩٦، ٤٠٢، ٤٧٧، ٤٨١، ٥١٦، ٥٨٦
جامع أبى أيوب األنصاري    ١٩٠

 ،٢٢٢  ،٢٢١  ،١١٩  ،١٠٧  ،١٠٦ أياصوفيا     جامع 
٣٣٨، ٤٥٦، ٤٦٧

جامع السليمانية    ٢٥٣
جامع الفاتح    ٢٥٤

جامع بايزيد    ١١٨، ١٨٥، ١٨٧
جامع قريشي    ٧٥

جبل آرارات    ١٤٧، ٢٥٤
جبل أرك    ٣٤، ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٥٥، ٥٨٧

جزيرة ابن عمر    ٧٨
جلفا    ١٥٥

جيحان    ٥٤٢
چاملجة    ٣٣، ١٨١

دار الفنون    ٣٣٨، ٣٩٠، ٤٦٢، ٥٧٤
ح
الحرمان الشريفان    ١٢٠

حكاري    ٦١٢
حيّ التتار    ١٥٨

مرام (حدائق)    ٥٤١
خ

الخندق    ١٤٩، ١٥٠، ١٥٤
خان    ٣١، ٩٠، ١٠٠، ١١٩، ١٦٣، ٥٩٤، ٦١٢

خورخور    ٣٢، ١٤٧، ٢٣٣، ٥٦٧
خيزان    ٥٧، ٦٤، ٦٦، ٦٧، ٧٥
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ــارس                                                                                     ٦٣١ ــه ــف ل  ا
د
الدول االسكندنافية    ٤٣١

 ،١٦٤  ،١٦٣  ،٥٨  ،٥٧  ،٣٣ اإلسالمية     الحكمة  دار 
 ،٢٣١  ،٢٢٠  ،٢٠٣  ،١٩٣  ،١٨١  ،١٧٥  ،١٦٦  ،١٦٥
 ،٣٣٨  ،٣٣٢  ،٣٢٥  ،٣١٣  ،٣٠٥  ،٣٠٣  ،٣٠٠  ،٢٤٤

٤١٠
دار السعادة    ٣٧١، ٥٦٢

داغستان    ٢٤
دركاه    ٥٤٨

دنيزلي    ٣٦، ٣٤٢، ٣٥٠، ٣٧٢، ٣٧٣، ٣٧٥، ٣٧٧، 
 ،٤٠٦  ،٤٠٤  ،٣٩٨  ،٣٩٤  ،٣٨٣  ،٣٨٢  ،٣٨١  ،٣٧٩
 ،٤٥٢  ،٤٤٩  ،٤٤٨  ،٤٤٠  ،٤٣٥  ،٤٣٤  ،٤٠٩  ،٤٠٧

٤٥٤، ٤٦٣، ٤٧٠، ٤٨٠، ٤٨٣، ٤٩٤، ٦١٧
دوائر العدل    ٣٤١، ٣٧٢، ٤٣٣، ٤٧١، ٥٢١

دياربكر    ١٥٥، ٥٢٤، ٥٣٩، ٥٩٤
ر

الريف    ١٢٦، ٤٢٨
روسيا    ٧٧، ١٠٥، ١١٧، ١٥٥، ١٥٦، ١٥٨، ١٩١، 

٢٦١، ٤٦٥
روما    ١٧٠، ٦١٥

روم ايلي    ١١٠، ١٤٣
س

السجن    ١٨، ١٩، ١٣٣، ١٣٤، ٢١٣، ٢٢١، ٢٩٦، 
 ،٣٤٧  ،٣٤٢  ،٣٤١  ،٣٤٠  ،٣٢٣  ،٣٢٠  ،٣١٦  ،٣١٥
 ،٣٨٠  ،٣٧٩  ،٣٧٨  ،٣٧٧  ،٣٧٥  ،٣٧٢  ،٣٥٥  ،٣٤٨
 ،٣٩٩  ،٣٩٨  ،٣٩٤  ،٣٩٣  ،٣٩٢  ،٣٨٩  ،٣٨٥  ،٣٨١
 ،٤٣٧  ،٤٣٦  ،٤٣٥  ،٤١٠  ،٤٠٧  ،٤٠٦  ،٤٠٣  ،٤٠٠
 ،٤٧٢  ،٤٦٦  ،٤٦٥  ،٤٥٩  ،٤٥٦  ،٤٥٤  ،٤٤٨  ،٤٣٨
 ،٥١٢  ،٥٠٩  ،٤٨٧  ،٤٨٥  ،٤٧٦  ،٤٧٥  ،٤٧٤  ،٤٧٣

٥١٦، ٥٢٨، ٥٣٧، ٥٧٦، ٦٠٩، ٦١٦

السينما    ٣٤٨، ٥٣٤
سان ريمو    ٢٥١

سبأ    ١١٧
سعرد    ٢٩، ٧٣، ٧٤، ٧٥، ٧٦، ٨٨، ٦١٧

سالنيك    ١٠٩، ١١٢، ١٢٨، ٦١٦
سورية    ٢٤٢
سيبريا    ١٥٧

ش
الشام    ٣٢، ١٤١، ٤١٢، ٦١٢

شرقي األناضول    ٦، ٦٨، ١٠٣، ١٤٩، ٢١٥، ٢٤٢، 
٢٥٠، ٢٥٤، ٢٩٥، ٥٢٦، ٥٧٥
شيروان    ٣٠، ٧٠، ٧٥، ٧٦
ص

صاري ير    ٣٣
صامسون    ٩، ٣٧، ٤٩٩، ٥١٩، ٥٢٠، ٥٢١، ٥٢٧، 

٥٩١
ط

طرابزون    ٢٤٤
ع

 ،١٠٣  ،١٠٠  ،٩٩  ،٨٠  ،٤٥  ،٥ اإلسالمي     العالم 
 ،١٧٠  ،١٦٩  ،١٦٨  ،١٦٧  ،١٤٣  ،١٤٢  ،١٣٨  ،١١٥
 ،٣٨٩  ،٣٨٧  ،٢٢٥  ،٢١٨  ،٢١٧  ،٢١٦  ،٢١٥  ،١٧١
 ،٥٦٤  ،٥٣٣  ،٥١٩  ،٤٨٦  ،٤٧٠  ،٤٦١  ،٤٣٠  ،٤٢٩

٥٧٤، ٥٧٥، ٥٨٢
عالم البرزخ    ٥٩، ١٣٣، ١٨٧، ١٩١، ٢٦٤، ٣٨٠

غ
غازي عنتاب    ٣٨

ف
الفاتيكان    ٣٦، ٤٩٣
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٦٣٢                                                                                                            سيرة ذاتية   
فندق «آق شهر»    ٥٠٠، ٦١٠
فندق «ايپك باالس»    ٥٤٣

فندق «رشادية»    ٥٠٠
فندق «شهر»    ٤٠٤

فندق «يلدز»    ٤٩٦، ٥٨٠
ق

القفقاس    ١٣٩، ١٤٩، ١٥٠، ١٥٧، ٥٦٦، ٥٧٣
القلعة    ١٤١، ١٤٤، ٢٢٧، ٢٣٣، ٢٣٥، ٣٥١، ٥٦٧

قره اغاج    ٥٤١
قسطموني    ١٥، ١٧، ١٩، ٣٥، ١١٣، ٢٥٠، ٣٥٠، 
 ،٤٠٩  ،٤٠٨  ،٣٩٥  ،٣٨١  ،٣٨٠  ،٣٦٧  ،٣٥٣  ،٣٥١
 ،٥٢٥  ،٤٦٧  ،٤٤٨  ،٤٤٧  ،٤٤٦  ،٤٤٤  ،٤٤٠  ،٤١٣

٥٧٣، ٥٧٤، ٥٨٥، ٦١٧
قصر «دولمه باغجه»    ١٧٤

قصر يلدز    ١٠١، ١٠٣، ١٢٨
قوصتورما    ٣٣، ١٥٥، ١٥٦، ١٨١

قونيا    ٥٣١، ٥٤١، ٥٤٩، ٥٩٥، ٦٠٤
قيصري    ٢٤٢

ك
الكنيسة    ١٧٥، ٢٤٢، ٦١٧

 ،٢٢٠  ،٢١٦  ،٩٨  ،٩٦  ،٩٣  ،٦٧  ،٦٤ كردستان    
٣٠٨، ٥٦٢، ٥٦٣، ٥٧٠

كفرة    ٦١٧
كلية اإللهيات    ٤٩٢
كيلو غريف    ١٥٥
گاوورداغى    ٥٤٢

م
 ،٣٠٥  ،٢٩٧  ،٢٢٤  ،٢٢٠  ،١١٢  ،٣٤ المبعوثان    

٣٣٨، ٣٨٦

 ،٣٣٨  ،٢٢٧  ،٢٢٠  ،٢١٥  ،١١٥ النيابي     المجلس 
٣٩٠

المحكمة    ٣٢، ٥٨، ٦٢، ١٠٢، ١٣٣، ١٣٤، ١٣٥، 
 ،٣١٠  ،٣٠٨  ،٢٩٧  ،٢٩٦  ،٢٢٦  ،٢٢٥  ،٢٢٤  ،١٥٨
 ،٣٣٢  ،٣٢٩  ،٣٢١  ،٣٢٠  ،٣١٨  ،٣١٧  ،٣١٦  ،٣١٥
 ،٣٨٣  ،٣٨٠  ،٣٧٨  ،٣٧٦  ،٣٤٦  ،٣٣٦  ،٣٣٥  ،٣٣٤
 ،٤٠٤  ،٣٩٢  ،٣٩١  ،٣٩٠  ،٣٨٩  ،٣٨٨  ،٣٨٧  ،٣٨٦
 ،٤٥١  ،٤٤٩  ،٤٤٧  ،٤٤٠  ،٤٣٩  ،٤٣٥  ،٤٣٤  ،٤٠٩
 ،٤٦٥  ،٤٦٤  ،٤٦٣  ،٤٦٢  ،٤٥٩  ،٤٥٥  ،٤٥٤  ،٤٥٢
 ،٥٠٣  ،٥٠٠  ،٤٨٣  ،٤٨١  ،٤٧١  ،٤٧٠  ،٤٦٧  ،٤٦٦
 ،٥٢٣  ،٥٢١  ،٥٢٠  ،٥١٧  ،٥١٢  ،٥٠٨  ،٥٠٧  ،٥٠٦

٥٢٤، ٥٢٧، ٥٣٢، ٥٤٩، ٥٦٠، ٥٩١
المدارس الحديثة    ٩٠، ٩٥، ١٤٤، ٢٠٩، ٥٦٥

المدارس الدينية    ٧٢، ٧٦، ٨٦، ٩٠، ٩٤، ٩٥، ٢٣٥، 
٥٦١، ٥٦٢، ٥٦٣، ٥٦٤، ٥٦٧، ٥٧٠، ٥٧١، ٥٧٣

المدارس النورية    ٣٧٢، ٣٧٧، ٥٢٤
المدينة المنورة    ٣٩، ٤٥٥

 ،٣١٤  ،٢٥٤  ،٢٥٣  ،٢٥٢  ،٢٥١  ،١٢٠ المساجد    
٥٨٧

المشيخة اإلسالمية    ٣٤، ١٠١، ١١٥، ١٦٦، ١٧٥، 
٢٢١، ٢٢٢، ٢٤٤

ماردين    ٣٠، ٨٠، ٨١
مالطة    ٦١٥

محفل الماسونية    ١١٢
مخفر الشرطة    ٢٥٦، ٤٠٨، ٤٤٠

 ،١٤٣  ،١٠٣  ،٩٢  ،٨٩  ،٣١  ،٣٠ الزهراء     مدرسة 
 ،٥٧٢  ،٥٦٥  ،٥٦٤  ،٥٦٢  ،٥٦١  ،٤٠٩  ،٤٠١  ،٣٧٥

٥٧٣، ٥٧٤، ٥٧٥، ٥٧٦
مدرسة فاتح    ٩٠

مراعي شيخان    ٦٦
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ــارس                                                                                     ٦٣٣ ــه ــف ل  ا
مستشفى المجاذيب    ٣١، ٩٢، ٩٧، ٩٩، ٣٣٩

مسجد «قاضى اوغلو»    ٥٤٣
مسجد للتتار    ٣٣

مسرح الفرح    ٣١، ١١٨
مصر    ٨١، ٤١٢، ٤٥٥، ٦٠٧، ٦٠٨، ٦١٦، ٦١٧

معبد اليهود    ٢٤٢
مقبرة أبي أيوب األنصاري    ١٩٠

مكة المكرمة    ٣٦٦، ٤١٢
مالطية    ١٤٥، ٦١٧

منطقة السلطان أحمد    ١٣٥
منطقة بايزيد    ١٣٥

منمن    ٢٥٣، ٣٠٧، ٣٣٨
موش    ١٥٣

موندروس    ١١٣، ١٧٤
ن

النمسا    ١١٩
نانكون    ١٥٧

نبع «الزرنباد»    ٥٨٧
نزيب    ٥٤٢

نهر «فولغا»    ١٥٨
نور داغى    ٥٤٢

نورس    ٥٧، ٦٢، ٦٤، ٦٦، ٦٧، ٢٧٧
نورشين    ٦٥، ٦٦، ٦٧، ١٥٣، ٥٨٩

هـ
الهند    ٥٦٥
هراة    ٦١٣

و
الوزارة الحربية    ١٣١

 ،١١٨  ،١١٤  ،١٠٦  ،١٠٣  ،٨١ الشرقية     الواليات 
 ،٣٤٠  ،٣٣٩  ،٢٥٠  ،٢٤٣  ،٢٢٦  ،٢٢٠  ،٢١٧  ،١٤٣

٣٥٠، ٥٦٢، ٥٦٥، ٥٦٦، ٥٧٤، ٥٧٥، ٥٩٥، ٦١٥
وادي زيالن    ٢٥٤

وارشو    ١٥٩
وسطان    ٦٨، ١٥٠، ١٥٢
ي
اليونان    ١٧٠، ٢١٤، ٦١٦

يشيل كوي    ١٢٩
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٦٣٤                                                                                                            سيرة ذاتية   

فهرس الجماعات
أ

آل البيت    ٦٢، ٤٦٩
أرباب الصحافة    ٣١، ١٢٥
أصحاب األعمال    ٤٤٨

أصحاب الدعوات    ٤١، ٤٣
أصحاب الكهف    ٣٨١
أصحاب المشارب    ٧٢

أطفال األرمن    ١٥٢
أطفال المسلمين    ١٥٢

أعداء اإلسالم   ٢١٥، ٢٢١، ٢٩٥، ٤٥٠، ٥١٨، ٥٤٩
أعداؤنا المتسترون    ٧٣، ٣٧٥، ٤٨١، ٥٢١

أهل اإلنصاف    ٣٠٧، ٤٥٠، ٤٩٦
 ،٣٧٩  ،٣٤٩  ،٣٤٢  ،٢١٤  ،١٦٩  ،٨ اإليمان     أهل 
 ،٤٧٧  ،٤٦٧  ،٤٤٩  ،٤٢١  ،٤٢٠  ،٤١٧  ،٣٩٨  ،٣٨٣

٤٨٦، ٥١٠، ٥٣٦
أهل التصوف    ٣٦٤

أهل الحق    ٣٣٤، ٣٦١، ٣٦٥، ٤١٨، ٤٣٦، ٥٧٩
أهل الحقيقة    ٥٠، ١٠٤، ٢٠١، ٢٣٤، ٢٧٥، ٢٩١، 
 ،٤٣٩  ،٤٢١  ،٣٩٨  ،٣٩٧  ،٣٦١  ،٣٥٧  ،٣٤٩  ،٣٢٠

٤٥٥، ٤٨٠
أهل الحل والعقد    ٢١٦، ٣٣٦، ٣٤٠

 ،٢٦٢  ،٢٦١  ،٢٦٠  ،٢٤١  ،٢٣٤  ،١٩ الدنيا     أهل 
٣١٤، ٣٧٢، ٣٨٦، ٣٩٨، ٤٢٢، ٤٧٣، ٦٠١

أهل السنة    ٤٩، ٧٢، ١٥٧، ١٦٥
أهل السياسة    ٢٦٠، ٣٦١

أهل الضاللة    ١٨٣، ٢٧٩، ٣٢٧، ٣٦٤، ٣٦٧، ٣٧١، 
٤١٦، ٤٧٧، ٦٠٨

أهل العقل    ٢٠٠

 ،٣٩٣  ،٣٧٦  ،٣٢٠  ،٣١٧  ،٣٠٧  ،٦٧ العلم     أهل 
٥٩٥

أهل العناد    ٤١٨
أهل الغفلة    ١٨٩، ٢٠٣، ٢٠٤، ٣٦١، ٤٤٣، ٤٤٤

أهل الغيرة    ٤٢٩، ٥٦٣
أهل الفلسفة    ١٩٥، ٢٠٢
أهل القلب    ٢٠٠، ٣٤٤
أهل المدارس    ٩٥، ٥٧١
أهل الوجدان    ١٢٦، ٣٠٧

أهل كردستان    ٢١٦
أهل كشف القبور    ٣٨٢

األبرياء    ٦٠، ١٣٥، ١٥٣، ٢٤١، ٣٠٧، ٣٠٨، ٣٠٩، 
 ،٣٥٩  ،٣٥٨  ،٣٤٦  ،٣٢٤  ،٣٢٣  ،٣١٨  ،٣١٧  ،٣١٦
 ،٤٥٩  ،٤٥٧  ،٤٥١  ،٤٤٨  ،٤٤٣  ،٤٣٤  ،٤١٥  ،٣٧٥

٤٦٢، ٤٦٦، ٥١٦، ٥٢٣، ٥٣٤، ٥٧٩
األتقياء    ١٤٧، ٣٩٩

 ،١٧١  ،١٦٥  ،١٤٢  ،١٢٣  ،١١٠  ،١٠٣ األجانب    
٣٢٧، ٤٤٦، ٥٢٢، ٥٧١

األحرار    ٩٦، ٩٩، ٤٩٤
 ،٤٣٣  ،٣٢٩  ،١٣١  ،١٢٠  ،١١٨  ،١١٧ األحزاب    

٥٣٦، ٥٤٤
األدباء    ٥١، ١٠٠، ١٢٦، ٦١٣

األرمن    ٣٢، ١٤٥، ١٤٦، ١٥٢، ١٥٤، ٢٣٣، ٢٣٤
األساتذة    ٤٢، ٧٠، ٥٧٥

األساقفة    ١٧٥
األسرة العثمانية    ١٠١

١٥٦، ١٥٧، ١٥٨، ١٩١    األسر
األطباء    ٤٢٥، ٥٤٥

 ،٤٦٧  ،٤٤٣  ،٣٥٩  ،٣٣٧  ،١٥٣  ،١٥٢ األطفال    
٥٢٥، ٥٧٩
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ــارس                                                                                     ٦٣٥ ــه ــف ل  ا
األقطاب    ٦٤، ٥٨٥

 ،٥٦٣  ،١٥٦  ،١٤٠  ،١٣٩  ،٩٦  ،٩٣  ،٦٢ األكراد    
٥٦٦، ٥٦٧، ٥٦٨، ٥٧٠، ٥٧١

األكراد الهكارية    ٦٢
األمة    ٦، ٧، ١٨، ٨١، ٨٧، ٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٨، ١٠٠، 
 ،١١٢  ،١١١  ،١١٠  ،١٠٩  ،١٠٦  ،١٠٥  ،١٠٤  ،١٠١
 ،١٤٠  ،١٣٦  ،١٣٣  ،١٢٩  ،١٢٧  ،١٢٦  ،١٢٤  ،١١٦
 ،١٨٠  ،١٧٥  ،١٧٢  ،١٦٧  ،١٦٥  ،١٦٤  ،١٤٤  ،١٤٢
 ،٢٤٣  ،٢٢٥  ،٢٢٢  ،٢٢١  ،٢١٩  ،٢١٧  ،٢١٦  ،١٩٣
 ،٣٨٩  ،٣٨٧  ،٣٨٦  ،٣٧٩  ،٢٩٨  ،٢٦٠  ،٢٥٥  ،٢٥٤
 ،٤١٧  ،٤١٤  ،٤١٢  ،٤٠٨  ،٤٠٧  ،٣٩٩  ،٣٩٤  ،٣٩٣
 ،٤٥٨  ،٤٥٠  ،٤٤٩  ،٤٣١  ،٤٣٠  ،٤٢٩  ،٤٢٨  ،٤٢٧
 ،٥١٤  ،٥٠٧  ،٤٩٤  ،٤٧٧  ،٤٦٨  ،٤٦٢  ،٤٦١  ،٤٥٩

٥٦٢، ٥٦٣، ٥٦٤، ٥٦٦، ٥٧٣، ٥٧٥
 ،١٤٤  ،١٢٧  ،١١٠  ،٦٧  ،٤٦  ،٤١  ،١٧ األنبياء    

٢١٧، ٣١٩، ٣٦٨، ٣٧٠، ٤٤٩، ٥١٢، ٥٦٥
األنبياء والرسل    ٦٧

 ،١١٣  ،١٠٢  ،٧١  ،٧٠  ،١٥  ،١٣  ،١٢  ،٧ األولياء    
 ،٣٥٧  ،٣٥٥  ،٣٤٩  ،٣٤٢  ،٢٤٣  ،١٩٨  ،١٨٩  ،١٤٦

٣٦٨، ٣٧٠، ٣٧٩، ٣٩٩، ٤٦١، ٥٨٥، ٦٠٠، ٦١٢
اإلفرنج    ٥٢٢

 ،١٨٠  ،١٧٥  ،١٧٤  ،١٣٩  ،١١٧  ،٣٣ اإلنكليز    
٢١٧، ٢٩٨، ٣٣٧، ٤٦٥، ٥٢٣، ٦١٥

االتحاد اإلسالمي    ٨١، ١٢٥
 ،١٢٢  ،١٢١  ،١٢٠  ،١١٩  ،٣١ المحمدي     االتحاد 

١٣٣، ١٣٧، ٤٦٧
 ،١١٨  ،١١٦  ،١١٤  ،١١٣  ،١١٢ والترقي     االتحاد 
 ،٥١٧  ،٤٦٥  ،٤٢٧  ،٣١٣  ،٢١٧  ،١٧٤  ،١٣٧  ،١٣٠

٥٦٧، ٦١٢، ٦١٤
االتحاديون    ١٢٨
االروناؤوط    ١٢١

ب
الباحثون    ٢٢، ٦٢

البلشفية    ٤٥٦، ٤٥٨، ٤٦٣
البلقان    ١٤٣، ٥٣٥

ت
التتار    ١٥٨، ١٧٣

الترك    ١٤٤، ٣٠٨، ٣٠٩، ٣١٠، ٥١١، ٥٣٥
تركيا الفتاة    ١١٥، ١١٦
ج

الجامعيون    ٢٠، ٥٠٠، ٥١٢، ٥٢٤
الجركس    ١٢١

الجماعات اإلسالمية    ٤٥٣
الجماعات الدينية    ١٢٤

 ،٣٨٥  ،٣٨٣  ،٣٠٦  ،١٣٣  ،١١٩  ،١١٣ الجمعية    
٤٥١، ٦١٤

الجنود  ١١٧، ١٢٨، ١٢٩، ١٣١، ١٣٢، ١٣٣، ١٥٠، 
١٥٢، ١٥٣، ١٥٤، ٢٤٤، ٢٩٥، ٣٣٧، ٣٥٥، ٥٥٠

الجواسيس    ٣١٨، ٤١١، ٤٣٦
الجيش العثماني    ١٤٥، ١٤٩

جماعة االتحاديين    ١٧٤، ٤٦٥
جماهير متحدة إسالمية    ١٠٣

جيش اإلسالم    ٤٣٠
ح

الحركات اإلسالمية    ٣٢١، ٥٢٠
 ،٥٢٧  ،٥٢٠  ،٤٩٥  ،٤٣٤ الديمقراطي     الحزب 

٥٢٨، ٥٤٩
 ،٥٠٣  ،٤٥٩  ،٣٤١  ،٣٣٣  ،٣٠٠  ،٢٣٧ الحكام    

٥٠٤، ٥٠٥، ٥١١، ٥١٢
الحكماء    ٦٩، ٤٤٩، ٥٦٦
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٦٣٦                                                                                                            سيرة ذاتية   
الحمالون    ١١٨، ١١٩

حزب الشعب الجمهوري    ٤٢٨، ٤٩٢، ٤٩٥، ٤٩٩
حزب القرآن    ٣٨٣

حزب اللّٰه    ٣٨٣، ٤٨٦
حيدران    ٢٤٢، ٥٦٣

خ
الخبراء    ٣٦، ٦١، ٣٧٦، ٣٩٠، ٤٣١، ٤٣٥، ٤٧٣، 

٥٠٠، ٥٠٦، ٥٢٧
الخلفاء الراشدون    ٧٧، ٥٩٤

خونة االمة    ٢٢٥
د
الدراويش    ٦٩، ٧٠، ٧٦

الدونمة    ١١٢
 ،١٦٤  ،١٦٣  ،٥٨  ،٥٧  ،٣٣ اإلسالمية     الحكمة  دار 
 ،٢٣١  ،٢٢٠  ،٢٠٣  ،١٩٣  ،١٨١  ،١٧٥  ،١٦٦  ،١٦٥

٢٤٤، ٣٠٣، ٣٠٥، ٣١٣، ٣٢٥، ٣٣٢، ٣٣٨، ٤١٠
ر

الرسل    ٤٦
 ،١٥٣  ،١٥٠  ،١٤٩  ،٦١  ،٥٨  ،٣٣  ،٣٢ الــروس    
 ،٤٨٨  ،٢٤٢  ،٢٠٣  ،١٨٥  ،١٧٤  ،١٥٦  ،١٥٥  ،١٥٤

٥٢٣، ٥٧٣، ٦١٢
الرومان    ١٧٠

ز
الزنادقة    ١٢٣، ٣٤٤، ٣٩٧، ٤٠٣، ٤٥٠، ٤٥١

الزهاد    ٦٩، ٣٨١
س
السالطين    ١٠٣، ٣٠٨

السلف    ٧٧، ١٦٨، ٢٠٠، ٥٥٩، ٥٦٨، ٦٠٠
سعاة بريد النور    ٣٥٣

ش
الشعراء    ٢٣٤

الشهداء    ٦١، ١١٣، ١٤٦، ٢٤٣، ٣٥٩، ٣٨٢، ٤٦١
الشيوخ    ١٦، ١٨٨، ٢٥٦، ٢٦٣، ٢٧٥، ٢٩١، ٣٠٣، 

٣١٢، ٣١٦، ٤٨٧، ٥٨٣
الشيوعيين    ٤٣٣، ٤٩٣، ٤٩٥، ٥٣٥

ص
الصحابة    ١٠٦، ٣٤٣، ٣٦٣، ٣٦٥، ٤١٩، ٦٠٠

ض
الضالين    ١٩٧، ٣٧٠

 ،١٥٧  ،١٥٦  ،١٤٥  ،١٣٤  ،١٣١  ،١٢٩ الضباط    
١٥٨، ١٩١، ٢٢٥، ٤٤٠، ٤٦٥، ٥٣٣، ٥٨٠

ط
الطاشناق    ١١٦، ١٤٦

الطبيعيين    ١٩٧
الطريقة السنوسية    ٨٠

طالب الشريعة    ٣١، ١٠٦
طالب العلم    ٦٧، ٧٢، ٧٥

 ،١٠٢  ،٦٢  ،٦١  ،٣٥  ،٢٠  ،١٨  ،٥ النور     طالب 
 ،٣٦٤  ،٣٦٢  ،٣٥٥  ،٣٤٧  ،٣٤٦  ،٢٩٦  ،٢٨٩  ،١٠٣
 ،٣٩٠  ،٣٨٣  ،٣٧٩  ،٣٧٨  ،٣٧٧  ،٣٧٥  ،٣٧٢  ،٣٦٥
 ،٤٠٩  ،٤٠٤  ،٣٩٩  ،٣٩٨  ،٣٩٦  ،٣٩٤  ،٣٩٢  ،٣٩١
 ،٤٣٤  ،٤٣٣  ،٤٢٨  ،٤٢٧  ،٤٢٥  ،٤٢١  ،٤١٤  ،٤١١
 ،٤٦٥  ،٤٦٣  ،٤٦٢  ،٤٥٩  ،٤٥٧  ،٤٤٥  ،٤٤٣  ،٤٤٠
 ،٤٨٣  ،٤٨٢  ،٤٧٦  ،٤٧٥  ،٤٧٤  ،٤٧٣  ،٤٧٢  ،٤٦٩
 ،٥١٤  ،٥١٣  ،٥٠٠  ،٤٩٥  ،٤٩٤  ،٤٩٢  ،٤٨٧  ،٤٨٦
 ،٥٤٩  ،٥٤١  ،٥٣٧  ،٥٢٨  ،٥٢٧  ،٥٢٤  ،٥٢١  ،٥٢٠
 ،٥٩٥  ،٥٩١  ،٥٨٣  ،٥٧٩  ،٥٧٤  ،٥٧٣  ،٥٥٩  ،٥٥٦

٦٠١، ٦٠٢، ٦٠٥، ٦٠٨، ٦١٣، ٦١٥
طوائف الملوك    ١٢٢
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ــارس                                                                                     ٦٣٧ ــه ــف ل  ا
ظ

 ،٣١٨  ،٣١٠  ،٣٠٩  ،٢٩٩  ،١٧٦  ،٨٥ الظالمون    
 ،٤٩٤  ،٤٧٦  ،٤٦٧  ،٣٦٠  ،٣٥٩  ،٣٣٧  ،٣٣٤  ،٣٣٠

٥٢٣
ع

العارفون    ٤٧، ٢٨٤، ٥٠٩، ٥١٩
العباسيين    ٦، ٢١٥

العثمانيين    ١٢٩، ١٣١، ١٣٢، ١٤٣، ١٦٨
العرب    ٨٠، ١٢١، ١٤٣، ٥٣٦، ٥٦٥، ٥٦٦

 ،١٤٠  ،١١٢  ،١٠٦  ،١٠٣  ،٨٥  ،٧٧  ،٣٢ العشائر    
١٤٥، ٢٤٣، ٢٤٥، ٢٦٢، ٣٥٠، ٥٧١

العلماء    ٢٩، ٣٠، ٣١، ٤١، ٤٦، ٤٩، ٥٠، ٥٩، ٦٤، 
 ،٨٧  ،٨٣  ،٨١  ،٧٩  ،٧٨  ،٧٦  ،٧٥  ،٧٤  ،٧٣  ،٧٢  ،٧٠
 ،١٢٤  ،١١٥  ،١١٤  ،١٠٨  ،١٠٦  ،١٠١  ،٩٤  ،٩١  ،٩٠
 ،٢١٥  ،١٧٤  ،١٦٧  ،١٦٥  ،١٦٤  ،١٤١  ،١٣١  ،١٢٨
 ،٣٣٧  ،٣١٣  ،٢٨٦  ،٢٨٣  ،٢٨١  ،٢٨٠  ،٢٥٥  ،٢٤٢
 ،٤٨٦  ،٤٦٥  ،٣٧٥  ،٣٧٢  ،٣٦٥  ،٣٦٤  ،٣٥٧  ،٣٤٩
 ،٥٦٢  ،٥٦٠  ،٥٥٧  ،٥٥١  ،٥٣٤  ،٥٣٣  ،٥١٢  ،٤٩٨

٥٦٨، ٥٧٠، ٥٧٥، ٥٨٠، ٥٨٨، ٥٩٧، ٦١٣
العلماء المحققون    ٣٦٤

عشائر كودان    ١٤٠
عشيرة إسباريت    ٦٢
عشيرة حيدران    ٢٤٢
عشيرة خاكيف    ٦٢

عشيرة ميران    ٧٧، ٨٥
عمال الكهرباء    ٥٨١

عوام الناس    ١٠٧، ١١٨، ٢٨١، ٣٠٨، ٥٨٠
ف

 ،١٥٥  ،١٥٤  ،١٥٢  ،١٤٦  ،١١٧  ،٣٢ الفدائيون    
٢٣٣

الفراعنة    ٣٩٤

الفرقاء    ١١٧، ١٣٠
الفالحين    ٤٤٨

 ،٣١٥  ،٣٠٣  ،٢١٧  ،٢٠١  ،١٩٥  ،٩٠ الفالسفة    
٣١٩، ٣٤٤، ٤٠٣، ٤٣١، ٤٤٣، ٤٥٠، ٤٨٣

الفلكيون    ٦٣
الفوضويون    ٣٩٤، ٤٣٣، ٤٥٠، ٤٦٣

ق
القادرية    ٦٣، ٢٧٧

القازاق    ١٥٠، ١٥٣، ١٥٤
القسيسين    ٥٢٢

القفقاس    ١٣٩، ١٤٩، ١٥٠، ١٥٧، ٥٦٦، ٥٧٣
القوات الحميدية    ٢٤٢

قطاع الطرق    ٨٠
ك

الكفار    ١٤٩، ٣٠٣، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٨٧، ٤١٥، ٥٣٥
ل

الالز    ١٢١
م

 ،٢٥٩  ،٢٢٠  ،١٨٧  ،٧١  ،٦٥  ،٦٣  ،٤٣ الصوفية    
 ،٣٤٣، ٣٥٦، ٣٧٥، ٣٧٩، ٣٩٧، ٤١٨، ٤١٩، ٥٨٣

٥٩٠
الماسونيين    ١١٢، ١١٣، ١١٤، ٣٩٧، ٤٩٢، ٤٩٥

 ،٤٦٤  ،٣٨٨  ،٣٥٦  ،٣١٩  ،٢٩٨  ،١٤٥ المتدينون    
٤٧٠، ٤٩٢، ٤٩٩، ٥٢٣

المتصوفة    ٤٤، ٥٠، ٣٦٦
المتطوعين    ٣٢، ٥٨، ١٤٩، ١٥٣، ١٥٤، ١٥٦

المتغربون    ٥٦٦، ٥٧٢
المتمردون    ١٣٤، ٢٣٩، ٣٨٤

المثقفون    ٢٤، ١٢٠، ١٢٩، ٤٦٢، ٤٩٣
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٦٣٨                                                                                                            سيرة ذاتية   
المجانين    ٩٢

المجاهدون    ٤٠، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ١٣٣، ١٦٥، ١٧٤، 
٢١٦، ٣٤٢، ٣٧٩، ٣٨١، ٤٦٥، ٥١٤، ٥٣٨، ٥٦٥

المجتمع اإلسالمي    ٥١٦
المجتمع التركي    ٥١٦
المجتهدين    ٣٨١، ٤٦٧

 ،٣٦٥  ،٣٣٧  ،٢٩١  ،٢٤٥  ،١٨٥  ،٦٠ المخلصون    
٣٩٥، ٣٩٩، ٤٠١، ٤٢٠، ٤٢١، ٤٢٥، ٤٧٩

المدنيين    ١٢٣، ١٦٩
المرشدين    ١٢٨، ٣٦٦، ٥١٢

 ،٢٤٢  ،٢٢٣  ،٢١٥  ،١٣٠  ،١٢٨  ،٩٧ المسؤولون    
 ،٤٠٦  ،٣٨٨  ،٣٧٨  ،٣٧٥  ،٣٧٢  ،٣٥٠  ،٣٢٧  ،٢٤٥
 ،٤٧٤  ،٤٥٣  ،٤٤٧  ،٤٤٠  ،٤٣٨  ،٤٣٣  ،٤٢٧  ،٤١٨

٤٩٩، ٥٦٧، ٥٩١
المسجونون    ٤٢، ١٣٥، ٢٩٦، ٣٨٠، ٣٩٨، ٣٩٩، 

٤٠٣، ٤٦٦، ٤٧٣، ٤٧٦، ٤٨٧، ٥٢٨
 ،١٧٥  ،١٦٧  ،١٦٦  ،١١٥  ،١٠١  ،٣٤ المشيخة    

٢٢١، ٢٢٢، ٢٤٤، ٢٤٥، ٤٥٦
المعارضون    ٧٥، ١١٢، ٢٢٦، ٣٦٥، ٣٩٣، ٤٠٠، 

٤٥٦، ٤٦٣، ٤٧٨، ٤٨٠، ٥٣٤، ٥٩٤
المعاندين    ٢٨٠، ٣٤٤، ٤١٨، ٤٩٧

المفسرون    ١٣، ٣٢٩
الملحدون    ١١٣، ١٢٠، ١٤٠، ٢٦٠، ٢٨٦، ٣٠٩، 
 ،٤٢٤  ،٤١٤  ،٣٩٣  ،٣٣١  ،٣٣٠  ،٣٢٩  ،٣٢٧  ،٣١٠

٥٤٢
 ،٤١٣  ،٤١١  ،٤٠٧  ،٣٧٩  ،٢٧٦  ،٢٦٠ المنافقون    

٤٣٣، ٤٣٨، ٥٣٥
المنصفين    ٣٢٢، ٤٣٦، ٤٥٢

 ،٣٥٠  ،٢٦٢  ،٢٤٥  ،٢٤٤  ،٢٤٣  ،٢٤٢ المنفيين    
٤٤٤، ٤٧٠

 ،٣٠٥  ،٣٠٠  ،٢٥٠  ،٢٢٠  ،١١١  ،٨١ الموظفون    

 ،٤١١  ،٤١٠  ،٤٠٧  ،٤٠٠  ،٣٧٩  ،٣٧٨  ،٣٢٥  ،٣١١
 ،٤٧٨  ،٤٧٤  ،٤٧١  ،٤٥١  ،٤٤٥  ،٤٣٩  ،٤٣٨  ،٤٣٣

٤٨٥، ٤٨٦، ٥٨٠
موتقان    ٥٦٣

ن
٣٦٠، ٤٤٥، ٥٢٣    النصار

النقشبندية    ٥٠، ٦٣، ٢٧٧، ٣٥٥، ٣٩٧، ٤٨٦، ٦١٢
النواب    ٣٤، ١٠٥، ١٠٧، ١١٢، ٢٢٠، ٣٣٦، ٤٠٩، 

٤٩٩، ٥١٩، ٥٢٣، ٥٦٥، ٥٦٦، ٥٧٢، ٥٧٤
هـ

 ،٣١٣  ،٣١٠  ،٣٠٩  ،٣٠٥  ،٢٩٧ الحاكمة     الهيئة 
٣١٦، ٣٢٣، ٣٢٧، ٥١٢

الهيئة العلمية    ٣٩١
و

الوعاظ    ٩٦
ي

اليهود    ٢٤٢، ٥٢٣
اليونانيين    ١٧٤، ٤٦٥
ياجوج وماجوج    ٣٦٣
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٣٩٤ ....................................................... نامذج  من رسـائل من سجن دنيزيل
فوائد دخولنا السجن..................................................................... ٣٩٤
أقل املشاق يف سبيل أعظم غاية............................................................ ٣٩٦
٣٩٧ ........................................................... وسائل األعداء لتشتيت االخوة
٣٩٧ ................................................................ سريحب بكم أهل احلقيقة
وقنا إىل السجن................................................... ٣٩٨ حكمة القدر اإلهلي يف سَ
لو رفع احلجاب.......................................................................... ٣٩٩
٤٠٠ .......................................................................... ستسطع األنوار
تكاتفوا تعاونوا........................................................................... ٤٠٠
٤٠١ .......................................................................... جمالسة اإلخوان
تضاعف الثواب.......................................................................... ٤٠١
٤٠٢ ..................................................................... اإلكثار من الدعوات
٤٠٣ ............................................................................ األخذ باحلذر
٤٠٣ .................................................................... سنصمد جتاه الويالت
خاطرة أخرية من دنيزيل................................................................... ٤٠٤
الفصل الثامن  - يف منفى أمريداغ: املدرسة النورية الثالثة................................ ٤٠٦
٤٠٦ ................................................................................. نفي أخر
منع الذهاب إىل املسجد................................................................... ٤٠٨
٤٠٨ ...................................................................... دس السم يف الطعام
هكذا تقتيض خدمة اإليامن................................................................ ٤١٠
٤١٣ ............................................... تأليف رسالة حول حكمة التكرار يف القرآن 
٤١٤ ............................................................. نامذج  من الرسائل التوجيهية
النجعل من الدين وسيلة ملكاسب دنيوية.................................................. ٤١٤
٤١٦ ..................................................................... لك القرآن الرسائل مُ
ما تتطلبه خدمة اإليامن.................................................................... ٤١٦
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إنقاذ اإليامن أعظم إحسان يف هذا الزمان................................................... ٤١٨
٤١٩ ................................................................ ممن تلقيتُ درس احلقيقة؟
٤٢٠ .......................................................... احلقيقة اخلالدة ال تبنى عىل فانني
حاجة أهل اإليامن إىل حقيقة نزهية......................................................... ٤٢٠
٤٢٣ ............................................................................. ذكر وعربة
٤٢٤ .................................................................... ال أُحسن الظن بنفيس
أغلقتُ منافذ النفس...................................................................... ٤٢٥
٤٢٧ ..................................................................... رسائل إىل املسؤولني
حماورة مع وزير العدل واحلكام............................................................ ٤٢٧
٤٢٨ .............................................. رسالة إىل سكرتري حزب الشعب اجلمهوري
الفصل التاسع -  يف سجن افيون: املدرسة اليوسفية الثالثة............................... ٤٣٣
٤٣٣ .....................................................................إثارة التهم مرة أخر
مقتطفات من دفاع األستاذ النوريس....................................................... ٤٤٠
ردّ عىل الئِحة االدعاء..................................................................... ٤٤٠
٤٤٩ ..............................................................................نقاط أخر
٤٥١ .................................................. تتمة اإلعرتاض املقدم إىل حمكمة «آفيون»
٤٥٤ ...................................................................... ذيل تتمة االعرتاض
٤٥٩ ........................................................................... كلمتي األخرية
٤٦٢ .................................................................. إىل رئاسة حمكمة التمييز
رسائل من سجن أفيون................................................................... ٤٧١
وق القدري.................................................................... ٤٧١ حكمة السَ
حتولت املصائب إىل أخف حاالهتا......................................................... ٤٧٢
ما يورث االنشغال بالرسائل.............................................................. ٤٧٢
٤٧٣ ................................................................... حماورة مع خادم القرآن
٤٧٣ .................................................................. ال تتفوهوا بكالم جارح

009 SIYRAH ZATIYYE.indd   649009 SIYRAH ZATIYYE.indd   649 م 07:40:13   15/12/2011م 07:40:13   15/12/2011



٦٥٠                                                                                                            سيرة ذاتية   
٤٧٤ ....................................................................... اُودع شؤوين إليكم
مضاعفة الثواب.......................................................................... ٤٧٥
٤٧٦ ........................................................................ حول فكرة املهدية
قراءة الرسائل ال تورث السأم............................................................. ٤٧٨
بث السلوان.............................................................................. ٤٧٩
احلذر من اهتزاز املحبة.................................................................... ٤٧٩
٤٨٠ .................................................................... أفضل مكان لالجتامع
٤٨١ ........................................................... أُضحي بكل شئ يف سبيل النور
التفسري نوعان............................................................................ ٤٨٢
ال نظري لرتابطكم......................................................................... ٤٨٣
البد من االمتحان والتمحيص............................................................ ٤٨٤
٤٨٥ .................................................. سلوان ذو حقيقة يزيل مصائبي املضجرة
٤٨٥ ......................................................................... ما يقوله القدر لنا
ال عالقة لنا باملنظامت..................................................................... ٤٨٦
٤٨٧ .............................................................. تأليف رسالة احلجة الزهراء 
الفصل العارش  - السنوات األخرية يف إسبارطة......................................... ٤٨٩
٤٨٩ ..................................................... ما بعد سجن «آفيون» إىل سنة ١٩٥٠
رسالة شخصية إىل رئيس الشؤون الدينية.................................................. ٤٨٩
٤٩١ ...................................................... رسالة صونغور من أنقرة إىل األستاذ
٤٩٢ ................................................................ برقية إىل رئيس اجلمهورية
٤٩٢ ............................................................... بشارة اعادة االذان الرشعي
٤٩٣ ....................................................................... برقية من الفاتيكان
٤٩٤ ................................ إىل السيد رئيس اجلمهورية وأعضاء جملس الوزراء - أنقرة
نصيحة لإلخوة الديمقراطيني............................................................. ٤٩٥
٤٩٦ ............................................................ أول زيارة حرة اىل أسكي شهر
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لــمــوضــوعــات                                                                                      ٦٥١ ا  فــهــرس 
احلقيقة هي التي تتكلم.................................................................... ٤٩٦
٤٩٩ ................................................................... قضية «مرشد الشباب»
٥٠٣ .................................................................... دفاع األستاذ النوريس
مقتطفات من دفاع املحامي مهري حالو................................................... ٥٠٦
دفاع املحامي سني الدين باشاق........................................................... ٥٠٧
٥٠٧ ...................................................... دفاع املحامي عبد الرمحن رشف الج
٥١٢ ......................................................................... تبليغ قرار الرباءة
٥١٣ .......................................................................... بعد فراق طويل
٥١٧ ....................................................................... سعيد النور وطالبه
٥١٩ .............................................................................. سنة ١٩٥٣
دفاع أمام حمكمة إسطنبول................................................................ ٥٢١
مراحل متنوعة من سريته يف إسبارطة...................................................... ٥٢٤
٥٢٤ ......................................................... عودة إىل مدينة الذكريات «بارال»
٥٢٧ .................................................... حمكمة أفيون تربئ ساحة رسائل النور
طبع رسائل النور......................................................................... ٥٢٧
٥٢٧ ..................................................................... يف االنتخابات العامة
٥٢٨ ............................................................................ األيام األخرية
قضية أنقرة............................................................................... ٥٢٨
٥٣١ .............................................................................. لقاع الوداع
٥٣٢ ................................................. الدرس األخري حول العمل اإلجيايب البنّاء
٥٣٩ .................................................................................. الرحيل
٥٤٩ .......................................................................... اخلاطرة األخرية
الداعي................................................................................... ٥٥٢
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الباب الثالث - شذرات
٥٥٥ ........................................................ الفصل األول  - حاالت متميزة
١. االنبساط واالنقباض.................................................................. ٥٥٥
٥٥٥ .......................................................................... ٢. رفض اهلدايا
٣. عدم السؤال من أي أحد كان.......................................................... ٥٥٧
٤. الزهد والعزوف عن الدنيا............................................................. ٥٥٧
٥٦٠ .................................................................... ٥. عدم إطالق اللحية
الفصل الثاين  - مدرسة الزهراء......................................................... ٥٦١
٥٦١ ................................................. االسباب املوجبة لتأسيس مدرسة الزهراء
٥٦١ ......................................................... ١. تدين العلوم يف املدارس الدينية
٥٦٢ ............................................................. ٢. إصالح الواليات الرشقية
٣. املؤامرة اخلبيثة عىل القرآن.............................................................. ٥٦٣
٥٦٥ ......................................... ٤. دفعاً للنعرات القومية واقراراً للسالم يف املنطقة
٥. وفاة املدارس الدينية................................................................... ٥٦٧
٥٦٧ ........................................................................... مواقع تأسيسها
٥٦٧ ................................................................................. رشوطها
وارداتـها................................................................................. ٥٦٩
٥٧٠ ........................................................................ فوائدها وثمراتـها
٥٧٢ .......................................................... احلكومات املتعاقبة تتبنى القضية
٥٧٣ ........................................................ حتققها برسائل النور منهجاً وطالباً
٥٧٦ ............................................... املدرسة اليوسفية حتقق أهداف الزهراء أيضاً
٥٧٨ ........................................................ الفصل الثالث  - مع الزائـريـن
٥٧٨ ..................................................................... قاعدة ختص الزائرين
حديث االستاذ مع الزائرين............................................................... ٥٧٨
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بيان إىل الزائرين.......................................................................... ٥٨١
٥٨٢ .................................................. الفصل الرابع  - أوراق من الذكريات
٥٨٢ ......................................................................... الصالة يف أوقاهتا
٥٨٣ ........................................................................ تسبيحات االستاذ
٥٨٣ .............................................................................. أذكار الليل
األشهر الثالثة............................................................................ ٥٨٣
٥٨٤ ............................................................................. ليايل رمضان
التجويد املعنوي.......................................................................... ٥٨٥
شاركني يف الدعاء........................................................................ ٥٨٦
٥٨٦ ........................................................................ ال راحة بعد اليوم
٥٨٧ ................................................................... كيف كان يقيض أوقاته
مل يؤذ حتى النملة......................................................................... ٥٨٧
٥٨٨ ............................................................................... نظرة حرام
٥٨٩ .......................................................................... إصالح األسس
٥٨٩ .......................................................................... حياة كلها عمل
٥٩٠ ............................................................. حفظ اإليامن ال حفظ الطريقة
الرعاية باتباع السنة....................................................................... ٥٩٠
اثر التواضع.............................................................................. ٥٩٠
٥٩١ .............................................................................. القول اللني
٥٩٢ ......................................................................... بل خادماً للقرآن
ال تعب يف اخلدمة......................................................................... ٥٩٣
ال حياة لنصف إنسان..................................................................... ٥٩٣
٥٩٤ .......................................................................... ال أعمل بالرؤيا
خدمة اإليامن............................................................................. ٥٩٤
٥٩٥ .............................................................................. حسن الظن
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الرتابط الوثيق............................................................................ ٥٩٥
٥٩٦ ............................................................. كيف كانت الرسائل تكتب؟
٥٩٦ ............................................................................ مرض العرص
٥٩٧ ......................................................................... مزيداً من القراءة
٥٩٨ .......................................................................... قاعدة يف القراءة
كان يعلمنا كيف نفكر.................................................................... ٥٩٨
٥٩٩ .............................................................................. زيارة املقابر
مطالعة الكون............................................................................ ٥٩٩
٦٠١ ................................................................... دروس النور والسياسة
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لُ طعاماً عىل طعام................................................................. ٦٠٢ ال يُدخِ
دأبه مع طالبه: االستشارة وتقسيم االعامل................................................. ٦٠٢
جنود يف اخلدمة........................................................................... ٦٠٣
٦٠٤ ......................................................................... لكل جمدد عرصه
٦٠٤ ................................................................................ أنا ال شئ
٦٠٥ ............................................................................ الباب املفتوح
الطالب األمثل يف خدمة القرآن............................................................ ٦٠٥
٦٠٦ ............................................................................. الكمية ختدع
٦٠٧ ............................................................................... اإليامن أوالً
٦٠٨ .................................................................... كرامة احلقائق اإليامنية
قبلت اهلدية ولكن........................................................................ ٦١٠
٦١٢ ................................................................... نبذة عن بعض األعالم
٦١٩ ................................................................................ الفهارس
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